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 : قال احلافظ ابن حجر العسقالين

 

َسًة      ْت َأَعاِديِه دم َبْدٍر ُمنكَّ  ُردَّ

 َوالَكَلَفا بَِخْجَلٍة َأورَثْتَها النَّْقَص                 
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 بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ

وٓ ،  افصاحلغ هِ ظبادِ  كاُص ،  احلؿد هلل ويل ادتؼغ

د وافصالة وافسالم ظذ شق   ، ظدوان إٓ ظذ افظادغ

،  ، شقدكا حمؿد افصادق إمغ ، وخاتؿ افـبقغ ادرشؾغ

صحابتف ارض افؾفؿ ظـ ، و افطاهريـ وظذ آفف افطقبغ

 ـ تبعفؿ بنحسان إػ يقم افديـ.ومَ  ، ادـتجبغ

 ..... وبعد

،  ؾرضف اهلل ظذ ظباده ، ؾرٌض  إنَّ اجلفاد يف شبقؾ اهلل

وفؼد خرج افرشقل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ ومعف 

أصحابف افؽرام رضقان اهلل تعاػ ظؾقفؿ مرات ـثرة 

، وإظالء ـؾؿة افتقحقد )ٓ إفف إٓ اهلل،  فؾجفاد يف شبقؾ اهلل

تبارك وتعاػ  احلؼ   نَ ذِ أَ  رشقل اهلل( وذفؽ بعد أنْ  حمؿد
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 ٻ ٻ ٱ چ : ؾـزل ؿقفف تعاػ ، فؾؿممـغ بافؼتال

 .[شقرة احلج] چ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پٻ ٻ

، ـتب  اهلل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ ؽزوات رشقلِ و

، ـال ظذ  عقا يف افؽالم ؾقفا، وتقشَّ  ؾقفا افسؾُػ افصافح

أدفق بدفقي يف  رأيت أنْ ، وفؼد هِ حسب حاجة ظِك 

 تبسقط ؽزوات افرشقل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ، بلنْ 

 ، وما يـبغل فؾؿسؾؿِ  ـ أحداثفامِ وثابًتا فًًم مجعت ما أراه مُ 

غل فـا أخذها ـفا، وافعز افتل يـبـ دروِش يتعؾؿف مِ  أنْ 

، وجعؾتفا ظذ  ، وحاوفت جاهًدا تبسقط صقاؽتفا مـفا

 ـ حٍك دا يف ذفؽ مِ ضريؼة افسمال واجلقاب: 

فؾؿعؾقمات افتل متر  بادسؾؿغ ـثًرا أثـاء حديثفؿ ظـ 

 شرة ادصطػك صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ. 
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 ظؾقف وآفف وشؾؿ.

وفؼد كظؿ تؾؽ افغزوات احلاؾظ افعراؿل يف أفػقتف فؾسرة 

 : افـبقية ؾؼال

ــــْزَوا ـَ اظــــددنَّ افغ  تشــــبًعا وظشـــــري

ان وهــــــــــل إبــــــــــَقا            أوُُلــــــــــا َودَّ

 

 

 

 ٌط بعـــــــُد ؾافُعَشـــــــراقاثـــــــؿ ُبـــــــ

          

 

 

 ؾبـــــــــدٌر إوػ ؾبـــــــــدر افؽـــــــــزى 

 

 

 

ــــــــقيُؼ َؽَطػــــــــانْ  ــــــــاُع ؾافسَّ  ؾؼقـَُؼ

ـــــرانْ             ـــــزو بح ـــــْر ؾغ ـــــذو أَم ـــــل ؾ  وه

 

 

 ؾلُحــــــٌد َبعــــــُد َؾَحؿــــــراء إشــــــدْ 

ـــــدد           ـــــؿ يف افع ـــــر ث ـــــق افـض ـــــؿ بـ  ث

 

 

 

 اع ثـــــؿ بـــــدر ادقظـــــدِ ذات افرؿـــــ

ــــــُددِ             ــــــر واظ ــــــدَق اذـ ــــــة ؾاخلـ   َؾَدوم

 

 

 

ــــــَردْ  ــــــؿ ذو َؿ ــــــاُن ث ــــــة حلق  ؿريظ

 



 [11] .........................غزوة بدر الكبرى من صحيح السنت المطهرة.......

 

 ثـــــؿ ادريســـــقُع ظـــــذ افؼـــــقل إشـــــدْ  

 

 

 

ــــــرُة احلديبقــــــة ــــــا ُظؿ ــــــؿ تؾقف  ث

ــــــــــقة          ــــــــــرة افؼض ــــــــــز ؾُعْؿ  ؾخق

 

 

ـــــــال ـــــــٌغ وت  ؾػـــــــتح مؽـــــــة حـ

 

         

ـــــــاتال  ـــــــقك ؿ ـــــــائػ تب ـــــــزاة ض  ؽ

 

 

 ٍد واخلـــــــدِق مـفــــــا بتســــــٍع: أحــــــ

 بــــــدر بـــــــل ؿريظــــــة ، ادصــــــطؾِؼ   

 

 

 

 خقــــــَز وافػــــــتِح حـــــــٍغ ضــــــائِػ 

ـــؾػو          ـــض افس ـــقِل بع ــــ ؿ ـــقا ظ ـــد حؽ  ؿ

 

 

 بلكـــــــــف ؿاتــــــــــؾ يف افـضــــــــــر

 

         

ــــــــرى ادشــــــــفقرِ   ــــــــة وادي افؼ  وؽاب

 

 

وؽزوات افرشقل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ ادتؼدمة مل 

ـُيؼاتؾ رشقفـا صذ اهلل ظؾقف وآفف وش ًم ؾؿ ؾقفـا مجقًعـا وإكَّ

 : َـّ ؿاتؾ ؾؼط يف تسع ؽزوات هُ 

 ؽزوة أحد.    -2                            ؽزوة بدر.      -8

 ؽزوة بـل ؿريظة -4                          ؽزوة اخلـدق. -3
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 ؽزوة خقز. -6               ؽزوة بـل ادصطؾؼ. -5

          ؽزوة حـغ.     -8                      ؽزوة ؾتح مؽة.   -7

 ؽزوة افطائػ. 9

أما بعقث افـبل صذ اهلل ظؾقـف وآفـف وشـؾؿ واايـاه 

 مـا غ، ؾبؾغت ثًمكقة وثالثـ افتل مل خيرج مع أصحابف ؾقفا

 بغ بعٍث واية.

 ؿـُت ، تؽؾَّ  يف ظؼة أظدادٍ  هذه افسؾسؾة جاءتفؼد و

،  ؿصذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾ ؾقفا ظـ أهؿ ؽزوات افرشقلِ 

وبعـدها تؽؾؿـُت ظــ  ، افشـفرةافؽزى بدًأ بغزوة بدٍر 

 (ؽـزوة إظاجقـب)، وحتدثت بعد ذفؽ ظـ  ؽزوة أحد

، وبعدها ؽزوة بـل ادصطؾؼ،  ادعروؾة بغزوة ذات افرؿاع

، ثـؿ  ، وؽزوة ممتـة ، وبعدها ؽزوة خقز وؽزوة اخلـدق
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، وختؿــت شؾســؾة افغــزوات  تؽؾؿــت ظـــ ؾــتح مؽــة

  قك. بُ تَ غ وبغزويت ُحـَ 

صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ  خرج افرشقُل  بدرٍ غزوة ؾ

 رِ فؾؼاء ظِ :  رضقان اهلل تعاػ ظؾقفؿ فِ ؾقفا مع أصحابِ 

صذ اهلل  ، واجف افرشقُل  ؾؾتت مـفؿ افعرُ ، ؾؾًمَّ  ؿريش

 ظـفؿ جقَش تعاػ ف ريض اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ وأصحابُ 

افغزوة ، ؾفذه تف ، رؽؿ ظدم اشتعدادهؿ دقاجف ؿريشٍ 

ه افصادؿغ، ا ظبادَ مؾقئة بأيات افتل أيَّد اهلل تعاػ ِبَ 

ـ ؿريش، وؾقفا جتذَّ ُحب  وؾقفا ُؿتؾ زظًمء افؽػر مِ 

افصحابة رضقان اهلل ظؾقفؿ فرشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف 

 : ؾنػ ؽزوة بدر وأحداثفاوآفف وشؾؿ، 
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 ؟ هذا االسمب   بدر  يت غزوة م  ( لماذا س  1ـ س

سبة إػ إرض افتل وؿعت ؾقفـا كُ  قت ؽزوة بدرٍ ُشؿ  ( ـج

 .بدرٍ  هاق، وهل م افغزوة

   
يت مياه بدر  ب  2ـ س م   ؟ هذا االسم( لماذا س 

( ذـر افتابعل ظامر افشعبل بلنَّ شبب تسؿقة مقاه بدٍر ـج

، وــان اشـؿف  راجع إػ افـسبة إػ صاحب ذفـؽ ادـاء

ق بدًرا  .(8)اباشؿ صاحبف ت ادقاه، ؾُسؿ 

   
 ؟ بدر  كانت غزوة  سنة   ( في أي  3ـ س

 . ـاكت يف افسـة افثاكقة مـ اُلجرة افـبقية ادبارـة( ـج

   

 

 (. 64ي )( معجؿ إمؽـة افقارد ذـرها يف صحقح افبخار(8
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 ؟ ( ما هو الدافع الرئيسي لغزوة بدر  4ـ س

ًرا ِظـ بـلنَّ صذ اهلل ظؾقـف وآفـف وشـؾؿ  افرشقُل  ؿَ ؾِ ( ظَ ـج

ؿؾ أمـقآ فؼبقؾـة ؿـريش بؼقـادة أا شـػقان، ؾلرشـؾ حَت 

ؿريًشـا  ٕنَّ  :يف ضؾبفـاصذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ  رشقُل اف

ؿريًشا أيًضـا أظؾــت  ؾبت ادفاجريـ أمقاُلؿ، وٕنَّ ؿد َش 

 فوأصـحابِ صـذ اهلل ظؾقـف وآفـف وشـؾؿ  ها فؾرشقلِ ظداءَ 

 .رضقان اهلل تعاػ ظؾقفؿ

   
 ؟ ون قافلة قريشحرس  ( كم كان عدد الرجال الذين ي  5ـ س

ر ظددُ ـج رشقن ؿاؾؾة ؿريش ما بغ رجال افذيـ َي اف ( ُؿد 

 .(8)ثالثغ رجال إػ أربعغ

   

 

 (. 63( جقامع افسرة افـبقية )(8
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ن مش  اهير ق  ريش ك  ان ر  من الرج  ال ال  ذين م    ن  ( م   6ـ س  

 ؟ حرسون قافلة قريشي  

، وــان  ـاكت افؼاؾؾة بزظامة أا شػقان بــ حـرب (ـج

رمة بـ كقؾؾ بــ أهقـب بــ بـ افعاص، وَم اؾقفا ظؿرو 

 مـاف بـ زهرة. ظبد

   

 

حمل قافلة قريش التي خرج المسلمون ( كم بعيًرا كان ي  7ـ س

ه ا  ؟ يقصدون 

صـحابة ريض اهلل ؿـريش افتـل خـرج اف ( بؾغت ِظـرُ ـج

 .(8)( أفػ بعر8111يف ضؾبفا ) ظـفؿ

 

   

 

 (. 3/284( افبداية وافـفاية )(8
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رت األموال التي ت  8ـ س  حملها قافلة قريش؟( كم ق د 

رت إمقال افتل ـاكت مع ؿاؾؾة ؿـريش بِ ـج حـقايل ( ُؿد 

( مخسغ أفػ ديـار، وـاكـت ؿـريش تـربح يف 51111)

 .(8)افديـار ديـاًرا

   
( كي   كان ت ق درات أب ي س ايان االس تعنعية عن د م ا 9ـ س

 ؟ قافلته في خعر   بأن   أحس  

أبقشػقان بخروج جقش ادسؾؿغ مــ  ( ظـد ما أحسَّ ـج

 ادديـة ادـقرة، أخذ يستطؾع ادقاضـ افتل يؿؽـ أن يؽقن

شـلل مــ  ،ادسؾؿقن ؿد وصؾقا إفقفا، ؾؾًم وصؾ إػ بدرٍ 

إٓ رجؾـغ،  ،؟( ؾؼال: ٓـ أحدٍ مِ  ف بؼقفف: )هؾ رأيَت قَّ ؼِ فَ 

 

 (. 8/382( أكساب إذاف )(8
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 رَ َعـًم، ثؿ اكطؾـؼ يػحـص افبَ ـاخ رـاِب ؾسلل ظـ مؽان مُ 

 َ   ـ رـائب يثرب.ا مِ ؾقجد بف كقى، ؾعرف أّنَّ

ت أب  و س   ايان ت   ن ك  ان عل  ر ال  راحلتين الت  ي ف  ( م   11ـ س  

 ؟ ام  ه  ر  ع  ب  

( ـان ظذ افراحؾتغ بسبس بـ ظؿرو وظـدي بــ أا ـج

صـذ افزؽباء ريض اهلل ظـفًم، ومها افؾذان بعثفًم افرشقل 

 يتجسسان فف إخبار.اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ 

   
( م   ن الرج  ل ال  ذي س  أله أب  و س  ايان ع  ن م  ا ش  اهده 11ـ س  

؟  ببدر 

بـ ظؿرو، ؾسـلفف  ِديَم  ( فؼَل أبق شػقان ظذ مقاه بدرٍ ـج

،  ف صـاهد رجؾـغ، بلكَّـ ، وهق افذي أخزه ظـ ما صاهده

 .اـفؿتكاخإوأصار ٕا شػقان ظـ مؽان 
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خ  روج ب   م  ل   ا ع  م   ل  ب  ن ح  ر  ( م  اذا ص  نع أبوس  ايان 12ـ س  

رر  وان ي الرس  ول ص  لر ي علي  ه ولل  ه وس  لم وأص  حابه 

 ؟ يريدون قافلتهعليهم تعالر 

َ ـجــ اه ؿاؾؾتــف إػ جِتــ ضريــَؼ بـــ حــرب ػقان أبقشــ ( َؽــرَّ

ل ؿاؾؾتـف، ويف كػـس افقؿـت أرشـؾ افساحؾ، حتك يُ  ـج 

اري إػ ؿريش خُيزهؿ خز خروج ػَ َضْؿَضؿ بـ ظؿرو افغُ 

 ادسؾؿغ فؾؼاؾؾة، ويستـػرهؿ فؾدؾاع ظـ ؿاؾؾتفؿ.

   
م بن عم رو أن  13ـ س ر  م   ؛ يس تنار قريًش ا ( هل استعاع ر 

 ؟ مللدفاع عن قافلته

، ؾـدخؾ إػ  ـًقـااري ذَ َػـ( ـان َضْؿَضؿ بـ ظؿرو افغُ ـج

ل رْح  ف ، وصؼَّ ؿؿقَصـ أكػ بعره عَ دَ ، وَج  فُ ؾَ مؽة وؿد َحقَّ

،  معؼ ؿـريش: يا ، وكادى بلظذ صقتف رٍ بُ ـ دُ ومِ  ؾٍ بُ ـ ؿُ مِ 

ؿد ظرض ُلـا  ،أمقافؽؿ مع أا شػقان : قؿةَ طِ افؾَّ  قؿةَ طِ افؾَّ 

 درـقها، افغقث افغقث.تُ  أنْ يف أصحابف، ٓ أرى  ؿدٌ حُم 



 [21].......... ................غزوة بدر الكبرى من صحيح السنت المطهرة........
 

ر   م ب  ن عم  رو الغ   وص  ول   ( قب  ل  14ـ س   م  ب  ثنل لي  ال  ااري ـر 
ا ، م    ، رأت عاتك  ة بن  ت عب  دالمعل  ر ي  ا ف  ي منامه  ا إل  ر مك  ة

 ؟ هي تلك الر يا

( رأت ظاتؽــة بـــت ظبــدادطؾب يف ادـــام أنَّ رجــال ـجــ

قس ـ رأس جبـؾ أا ُؿَبـمِ  ، وأفؼك بصخرةٍ  ريًشايستـػر ؿُ 

 ت تؾؽ افصخرة ودخؾت شائر دور ؿريش.تـتَّ ، ؾتػَ  ؿؽةبِ 

   
من زوج عاتك ة بن ت عب د المعل   ؛ عم ة الرس ول ( 15ـ س

 صلر ي عليه ولله وسلم ، وهل أسلمت ؟

وفدت فف ، وؿد أمقة بـ ادغرة ادخزومل أبق  فازوججـ( 

 ، وفؼد اختؾػ يف اشالمفا. ا وؿريبةظبداهلل وزهرً 

   
عاتك  ة بن  ت عب  د  ا ال  درس المس  تااد م  ن ر ي  ا( م  16س  ـ 

 المعل  ؟

جـ( يستػاد أثر افرؤيا يف حقاة افبؼية ، وفؼد ذـر افؼرآن 

افؽريؿ افؽثر مـ تؾؽ افرؤى ادـامقة دا ُلا مـ تلثر ظـذ 

 حقاة افبؼية.

   



 [21] .........................غزوة بدر الكبرى من صحيح السنت المطهرة.......

 

ص لر ي علي ه ولل ه وس لم عن د  هل أعل ن الرس ول  ( 17سـ 
 ؟ راحةً ايته ووجهته ص  عن غ ، خروجه لقافلة قريش

اهلل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ  رشقلِ  ِي دْ ـ هَ ( مل يؽـ مِ ـج

، بؾ خاضـب ظـد خروجف فؾجفاد إظالن وجفتف صاحةً 

ف ريض اهلل ظـفؿ أصحابَ  ـا صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿرشقفُ 

: ؾؿــ ــان طفـره  ؾبـةً ا ضِ ـَـ: )إنَّ فَ  بؼقفـف ظـد خروجـف

 . (8)ا، ؾؾرـب معـا(حاِضً 

   
ص لر ي علي ه  ن الصحابي ال ذي أرس له الرس ول  ( م  18ـ س

 ؟ خبر قافلة قريشليأتيه ب   ؛ ولله وسلم

 .، ويؼال ظـف بسبسة( بسبس بـ ظؿرو ريض اهلل ظـفـج

   
ص لر ي علي ه ولل ه وس لم في أي  يوم خ رج النب ي  (19ـ س

 ؟ وأصحابه لغزوة بدر

 

 [ مـ رواية أكس بـ مافؽ ريض اهلل ظـف. 8918( صحقح مسؾؿ برؿؿ ](8
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 فُ وأصـحابُ  فـف وشـؾؿصـذ اهلل ظؾقـف وآ خرج افـبل   (ـج

فغزوة بـدر يف افثـاع ظؼـ مــ فؿ ؾقاهلل تعاػ ظقان رض

 صفر رمضان مـ افسـة افثاكقة فؾفجرة.

   
ص  لر ي علي  ه  ن الص  حابي ال  ذي كل ا  ه الرس  ول  م    (21ـ س  

ناء ـأث  المن  ورة نة ـبالمس  لمين ف  ي المدي   صل ي  ـلي   ولل  ه وس  لم 

 ؟ بدر   فيه ــابـغي

 قم ريض اهلل ظـف.ؽتُ مَ  ظبداهلل بـ أم   (ـج

   
صلر ي عليه  ه الرسول  استعملالصحابي الذي  ن  ( م  21ـ س

 ؟ أثناء غيابه في بدر  المنورة علر المدينة  ولله وسلم

صـذ اهلل  مـع افرشـقلِ  أبقفبابة ريض اهلل ظــفخرج ( ـج

ــدرٍ  ــزوة ب ــف وشــؾؿ يف ؽ ــف وآف ــ ظؾق ا وصــؾقا إػ ـ، ؾؾؿَّ
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وَحــاء ،  صــذ اهلل ظؾقــف وآفــف وشــؾؿ ه افرشــقُل دَّ ، رَ (8)افرَّ

 واشتعؿؾف ظذ ادديـة.

   
 ؟ عدد جيش المسلمين في بدربلغ كم  (22ـ س

ؿتال ؿبقؾة صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ مل يؼصد افرشقل  (ـج

بؾ خرج ُيريـد افؼاؾؾـة، ؾؽـان جـقش ادسـؾؿغ  ،ؿريش

 .(2)وثالثًمئة ظؼ ةؿؾقال، بؾغ بضع

   
 ؟ من المهاجرين غ عدد أهل بدر  بل( كم 23ـ س

 ا رضوا بـدرً ـ( بؾغ ظدد افصحابة ادفاجريـ افـذيـ حــج

 ( صحابًقا.83)

 

وَحاء(8 ، وافـَّسب  : ؿرية جامعة دزيـة، تبعد ظـ ادديـة حقايل أربعغ مقال ( افرَّ

 (. 268معجؿ إمؽـة افقارد ذـرها يف صحقح افبخاري ) ل.ئإفقفا روحا

  افزاء بـ َظاِزب ريض اهلل ظـفًم. حديث[ مـ 3741صحقح افبخاري برؿؿ ]( (2
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 ؟ ( كم بلغ عدد أهل بدر  من الخزرج24ـ س

  ارضوا بـدرً ـ( بؾغ ظدد افصحابة مـ اخلزرج افذيـ حـج

 ا.( صحابقً 871)

   
 ؟ من األوس ( كم بلغ عدد أهل بدر  25ـ س

 ارضوا بـدرً ـافذيـ حـ مـ إوسصحابة ( بؾغ ظدد افـج

 .اصحابقً واحد وشتقن ( 68)

   
 ؟ باألوس قارنةً ( لماذا كان عدد الخزرج كثيًرا م  26ـ س

( ٕنَّ إوس يسؽـقن افعقايل ظـذ ُبعـٍد مــ ادديــة، ـج

إشـالمفا، ؾؾـؿ  رَ إضاؾة إػ أنَّ بعض ؿبائـؾ إوس تـلخَّ 

 تدرك ؽزوة بدٍر. 

   
ن27ـ س ن  ( م  المهاجرين لم يشهد بدًرا، وأوج  الصحابة م 

 ؟ شهدها ن  م   صلر ي عليه ولله وسلم أجر   لهم الرسول  
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( هـاك ثالثة مــ ادفـاجريـ مل يشـفدوا بـدًرا وفؽــ ـج

ـ َمـ افرشقل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ أوجب ُلـؿ أجـرَ 

 ُلؿ ـؿـ صفدها وهؿ: ؿَ فَ ، وَش  صفدها

 ظـف. ظثًمن بـ ظػان ريض اهلل -8

 ضؾحة بـ ظبقداهلل ريض اهلل ظـف. -2 

 شعقد بـ زيد ريض اهلل ظـف. -3 

   
ره ذر عثمان بن عاان رر ي ي عن ه ف ي ت أخ  ( ما ع  28ـ س

 ؟ عن حرور بدر  

يف ادديــة بـلمر ريض اهلل ظــف بــ ظػـان  ظثًمنُ  َل ( بؼِ ـج

 ةزوجتف رؿقة ابـ اهلل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ: ٕنَّ  رشقلِ 

 ؾبؼـَل  : افرشقل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ ـاكت مريضـةً 

ُض  صذ اهلل ظؾقف وآفف  ، ؾؼال افرشقُل  افَ ظـدها زوجفا ُيؿر 
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أجـر رجـؾ  ان بـ ظػان ريض اهلل ظـف: )فَؽ ـوشؾؿ فعثؿ

 .(8)ممـ صفد بدرا وشفؿف(

   
رقية ابنة الرسول صلر ي علي ه  ( هل شايت السيدة  29ـ س

 ؟ ها ذلكر  ر  م  ن ولله وسلم م  

، مل تشَػ افسقدة رؿقة ابـة افرشقل صذ اهلل ظؾقـف  ( ٓـج

وآفف وشؾؿ مـ ذفؽ ادرض، ؾؾؼـد تقؾقـت أثــاء ؽقـاب 

 صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ أيام بدٍر. افرشقلِ 

   
ره ذر علحة بن عبيدي رري ي عنه ف ي ت أخ  ( ما ع  31ـ س

 ؟ عن حرور بدر

يف افشام ظــدما ريض اهلل ظـف هلل ( ـان ضؾحة بـ ظبقداـج

 .إػ بدرٍ صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ  خرج افرشقُل 

 

 ا. ـ[ مـ رواية ظبداهلل بـ ظؿر ريض اهلل ظـفؿ2962( صحقح افبخاري ](8
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ره ع ن ( ما عذر سعيد بن زيد رري ي عنه في ت أخ  31ـ س

 ؟ حرور بدر

يف افشـام ظــدما ريض اهلل ظــف ـان شعقد بــ زيـد  (ـج

 .إػ بدرٍ صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ خرج افرشقل 

   
 ا مع المسلمين في غزوة بدر؟كم مركوبً  (32ـ س

 ،(8)إٓ ؾرشـان مل يؽــ مـع ادسـؾؿغ يف ؽـزوة بـدرٍ  (ـج

 وشبعقن بعًرا.

   
رر ي الارسين اللذين كان ا م ع الص حابة  ءا( ما أسم  33ـ س

 ؟ يوم بدر  ي عنهم 

 

ان معفؿ ( أنَّ ادسؾؿغ يقم بدر ـ3/289( ذـر ابـ ـثر يف افبداية وافـفاية )(8

: ُمصعب بـ ُظَؿر وافزبر بـ  يتعاؿب رـقَبًم أربعة مـ افػرشان ، خقالن

ة وادؼداد بـ إشقد. وجاءت روايات أخرى بلنَّ ؿَ قثَ افعقام وشعد بـ َخ 

 ادسؾؿغ مل يؽـ مـفؿ ؾارس يقم بدٍر، ؽر ادؼداد بـ إشقد ريض اهلل ظـف. 
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( ـان ؾرس ادؼداد بـ إشـقد ريض اهلل ظــف ُتـدظك ـج

ام ريض اهلل ظــف ُتـدظك  )بغرجة( وؾرس افزبر بــ افعـقَّ

 )افقعسقب(.

   
  كافي ة ائ ركرري ي ع نهم ( هل كان مع الصحابة 34ـ س

 ؟ أثناء خروجهم لغزوة بدر

ا أثــاء ( ـان افصحابة ؾؼراء ٓ يؿؾؽقن إبـال يرـبقَّنــج

افعدد مـ افصـحابة ريض  ، بؾ ـان خروجفؿ فغزوة بدرٍ 

 .بقن افرـقب ظذ اجلؿؾ افقاحديتعاؿ اهلل ظـفؿ

   
ص لر ي علي ه  م  ن الص حابة ك ان الرس ول   ( مع م  ن  35ـ س

 ؟ ولله وسلم يتعاق  في ركو  الجمل في عريقه إلر بدر  

ف ـ( ـــان افرشــقل صــذ اهلل ظؾقــف وآفــف وشــؾؿ معـــجــ

ال واحـًدا، وافصـحابقان مَجَـ يتعاؿب افثالثةُ  : ناـصحابق
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:  قؾ، وؿ ريض اهلل ظـفًمفبابة  وأبقمها: ظع بـ أا ضافب 

 .اـريض اهلل ظـفؿ مرثد بـ أا مرثدظع بـ أا ضافب و

   
ص لر  ن تعاق   الرس ول  ( م ا ه و ال درس المس تااد م  36ـ س

 عنهم  اتع  الر رر  ي ي ي علي  ه ولل  ه وس  لم م  ع ص  احبيه 

 ؟ ل  واحد  م  علر ج  

( يستػاد مساواة افؼائد مـع اجلــد يف بعـض احلؼـقق ـج

، ورشـقفـا  ؼائد ظذ جــده، وظدم اشتعالء اف افعسؽرية

 .ا افتقاضعـَ ؿُ صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ ِبذا افسؾقك ُيعؾ  

   
باب ة وعل ي ب ن أب ي عال   رر ي ي ل   أب و ( ماذا ق ال37ـ س

ا  عنهما لرسول   م  ي صلر ي علي ه ولل ه وس لم أثن اء مش ي ه 

 ؟ في العريق إلر بدر  

ا ـريض اهلل ظـفؿـبابة وظع بـ أا ضافب فُ  ( ضؾب أبقـج

مـ افرشقل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ أن يبؼك ظذ طفـر 
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ًٓ ؾؿَ فاجلؿؾ، وأبدا اشتعدادمها  افرشـقل مق  ظـ ق بد

 صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ.

   
( كي    أج  ا  رس  ول ي ص  لر ي علي  ه ولل  ه وس  لم 38ـ س  

 ؟  بابة وعلي بن أبي عال  رري ي عنهماعل  أبي ل  

صـذ اهلل ظؾقـف وآفـف وشـؾؿ  افرشـقُل  ْب سـتجِ ( مل يـج

ل، وٓ أكا بلؽـك ظــ ـ   بلؿقى مِ ًَم : )ما أكتُ  اًل ـفطؾبفًم ؿائ

 .(8)(ًَم ـؽُ مِ  رِ إْج 

   
عل ر  رر ي ي ع نهم( اذك ر أمثل ة لتعاق   الص حابة 39ـ س

 ؟   أثناء خروجهم لبدر  ائركال

 ظبـدزة بــ مَحـ : اممـ ـاكقا يتعـاؿبقن بعـًرا واحـدً  (ـج

،  ـبشة مـقػ رشـقل اهلل ، وأبق وزيد بـ حارثة ، ادطؾب

 

 داهلل بـ مسعقد ريض اهلل ظـف. [ مـ رواية ظب3918( مسـد أمحد برؿؿ ](8
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ــًم   .، رضـقان اهلل تعـاػ ظؾـقفؿ مقػ رشقل اهلل وأكس

بؽــر  : أا ـر واحـد ـــٌؾ ِمــبعقـظـذ رـــقب عاؿب ـتـ

 افـرمحـ بــ ظـقف وظبدُ  ، وظؿر بـ اخلطاب ، افصديؼ

 .(8)رضقان اهلل تعاػ ظؾقفؿ

   
ص لر ي علي ه ولل ه وس  لم  ( م اذا ص نع رس ول ي41ـ س 

 ؟ أعناق اإلبل يوم بدر  كانت في باألجراس التي 

( أمر رشـقل اهلل صـذ اهلل ظؾقـف وآفـف وشـؾؿ بؼطـع ـج

بافغـًة يف مُ  : يف أظـاق اإلبؾ يقم بدرـاكت إجراس افتل 

 .(2)رية ـًم روت ذفؽ افسقدة ظائشة ريض اهلل ظـفاـ افس  

   
ص  لر ي  لت  ي مي   ز الرس  ول  ( م  ا ه  ي الخصوص  ية ا41ـ س  

 ؟ ا غزوة بدر  وها الصحابة الذين حررعليه ولله وسلم ب  

 

 (. 64-63( جقامع افسرة افـبقية )(8

 [ مـ رواية ظائشة ريض اهلل ظـفا. 25217( مسـد أمحد برؿؿ ](2
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رض ـحـ َمــصذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ  رشقُل اف( مدح ـج

: اظؿؾـقا  اهلل اضؾع ظذ أهؾ بدر ؾؼـال : )فعؾَّ  ففقؼببدًرا 

 .(8)فؽؿ( ؾؼد ؽػرُت  : ما صئتؿ

   
لمس   لمون ( م   ا مص   ير قافل   ة ق   ريش الت   ي خ   رج ا42ـ س   

 ؟ اه  يريدون  

أن يصؾ بؼاؾؾة ؿريش بـ حرٍب شػقان  ( اشتطاع أبقـج

أرشـؾ  (2) وصؾت افؼاؾؾة إػ اجلحػـة، ؾؾًمَّ  إػ بر إمان

،  ـفؿ بـجاة ؿاؾؾتفؿإػ ؿريش ُيطؿئ  بـ حرٍب شػقان  أبق

 .ويطؾب مـفؿ افعقدة إػ مؽة

   

 

 [ مـ رواية ظع بـ أا ضافب ريض اهلل ظـف. 4125( صحقح افبخاري برؿؿ](8

ك )مفقعة( ، ـاكت ُتسؿَّ  : ؿرية ذات مـز ظذ ضريؼ ادديـة مـ مؽة ( اجلُْحَػة(2

وافققم اكدثرت ومل يبؼ ُلا أثر شقى مسجد بـل حديًثا ؿريًبا مـ ادسجد 

 (. 841افؼديؿ. معجؿ إمؽـة افقارد ذـرها يف صحقح افبخاري )
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   ؟ اهتقافلبنجاة  ت؛ لّما علم قريش تجعارتهل ( 43ـ س

ـ ء ادسـؾؿغ : فقعؾ  فؼـا ٓ : بؾ أصوا ظذ( ـج قا ــؾ ُؿ

 .ا ٓ هتزمؿريًش افعرب أن 

   
يع أثن اء ( 44سـ  ع  قبة بن أبي م  ل   مع ع  ة بن خ  ما قصة أمي 

 ؟ خروج جيش قريش لبدر  

، ظـزم ظـذ  سقًًم ثؼـقاًل ـ( ـان أمقَّة بـ َخَؾػ َصقًخا َج ـج

، إذ  ـان بغ طفراع ؿقِمـف، ؾبقـًم  ظدم اخلروج مع ؿريش

، حتـك وضـعفا  ؿؾفاؿجؿرة َي جاءه ُظؼبة بـ أا ُمَعقط بِ 

: ؾـنكًَّم أكـت مــ  (8)، اشـتجؿر : يا أبا ظـع بغ يديف ؿائاًل 

، وؿـبَّح مـا  : ؿبَّحـؽ اهلل َؾػـــ، ؾؼال أمقَّة بـ َخ  افـساء

 . (2)ز فؾخروجفَّ ، ثؿ جَت  جئت بف

   

 

ر كػسؽ ( اشتجؿر(8 ت ادجَؿَرُة ؾقفا اجلَْؿُر وافبخقر.  : أي َبخ   ، ؾؼد ُأحرِضَ

 (. 3/286( افبداية وافـفاية )(2
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ل   مع جيش قريش ( هل خرج أمي ة بن45ـ س  ؟ خ 

( رؾض أمقَّة بـ َخَؾػ اخلروج مع ؿـريش يف افبدايـة، ـج

حتك جاءه أبقجفؾ ؾؼال فف: ياأباصػقان، إكَّؽ متك يراك 

، ؾًم  ، ََتؾَُّػقا معؽ افـاس ََتؾَّػت وأكت شق د أهؾ افقادي

، ؾؼـال أمقَّـة بــ  زال بف حتك أؿـعف باخلروج مـع ؿـريش

َـّ أجقَد بعرٍ ؾقاهلل ٕصَسِ : أما إذا ؽؾبتـل،  خؾػ بِؿؽـة،  ي

زيـل أم صػقان : يا ثؿ ؿال أمقةُ  :  ، ؾؼافت فف زوجتف ، جف 

: ، وؿد كسقت ما ؿافـف فـؽ أخـقك افقثـرا  صػقان أبا يا

ٕكَّف أخزه بـلن افرشـقَل صـذ اهلل  : تؼصد شعد بـ معاذ

ـؿ فؼـاتؾقك( ؾؼـال أمقَّـة بــ  ظؾقف وآفف وشؾؿ ؿـال : )إّنَّ

أُجقَز معفؿ إٓ ؿريًبا( ؾؽـان  : )ما أريد أنْ  فزوجتف َخَؾػ

ًٓ  أَمقَّة بـ َخَؾػ ٓ ، وفؽـ افؼقم   إٓ َظَؼَؾ بعرهيـِْزل مـِْز

عق  ، حتك َؿَتَؾُف ادسؾؿقن يف بدر. ف ظذ اديضكيشج 
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يع    ب ن ـش قري ـمع جيبدر  غزوة ل( هل خرج 46ـ س و  ش ح 

ى عبد ز   ؟ الع 

ى مـع جـقش  خرج ُحَقيطِب بـ ظبدـ، مل ي ( ٓـج زَّ افُعـ

، وفـقس فـف  حِؿُؾ أمقاَل ؿريشـ: ٕنَّ افؼاؾؾة ت شـؿري

 ًٓ  . ؾقفا ما

   
 ؟ له  مع جيش قريش ( هل خرج أبو47ـ س

: فؽـل ٓ  ( خرجـت ؿبقؾـة ؿـريش بِؿعظـؿ رجاُِلَـاـج

ف تَ  تستفغ افعرب بِؿؽاكتفا خؾَّػ ظــ اخلـروج ـ، إٓ أكَّ

، وأخـرج مؽاكـف  ُلـب ، مـفؿ أبـق بعض رجال ؿريش

  آخر.رجاًل 

   
 له     للخ  روج ب  داًل  ( م   ن الرج  ل ال  ذي اس  تأجره أب  و48ـ س  

 ؟ وكي  قبل ذلك ، عنه

،  ( ـان ظـد افعايص بـ هشام بـ ادغرة َديـًا ٕا ُلبـج

ــق (درهــؿ 4111)مؼــداره أربعــة آٓف  ــال أب ُلــٍب  ؾؼ
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 مـع ؿـريش : اخـرج مؽـاع فؾعايص بـ هشام بـ ادغرة

، ؾخرج افعايص بـ هشام مع  مؼابؾ أْن أضع ظـؽ َديـَؽ

 ًٓ   ظـ أا ُلب.ؿريش بد

   
 ؟ بدر   يوم  كم بلغ عدد جيش قريش  (49ـ س

ت َجـفتـتؼؿ مـ ادسؾؿغ بعـد أن كَ  : خرجت ؿريش (ـج

ــا ـــ  ؿاؾؾتف ــق م ــػ ، بـح ــؾ 8111)أف ــؿ  (مؼات ومعف

باحلؼـد ظـذ رضبـ افـدؾقف بشـعر مؾـ  ـيَ : ات قَ ؿغـ  ـاف

ريض اهلل  وأصـحابف صذ اهلل ظؾقف وآفـف وشـؾؿ افرشقل

 .ظـفؿتعاػ 

   
 ؟ ( هل شاركت في غزوة بدر كل بعون قبيلة قريش51ـ س

ــؾ  بطـقن  ؿـريشرة ؿاؾؾـة ـصخرجت فـُ د ؼٓ : ؾ( ـج

 ، ؾؾؿ يـػر مـفؿ أحٌد. ما ظدا بـل ظدي بـ ـعب ، ؿريش
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يم خروج ج يش ق ريش ف ي كي  وص  القرلن الكر (51ـ س

 ؟ غزوة بدر  

جقش ؿريش يف  ( وصػ احلؼ تبارك وتعاػ خروَج ـج

 ٿ ٺ چ :تعاػ  بؼقففيف شقرة إكػال  ؽزوة بدرٍ 

 ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ   ٿ

 . چ ڄ ڄ       ڦ    ڦ    ڦ    ڦڤ     ڤ

   
 ؟ كم مركوًبا مع قريش في غزوة بدر( 52ـ س

اجلًمل  ، أما ظددُ  ؾرسبؾغت خققل ؿريش إػ مائتل  (ـج

، ومـفا مـا  فؾرـقب دَّ ظِ : ؾؿـفا ما أُ  ؾال ظدَّ ُلا وٓ حك

 فقشبع اجلقش. : حردَّ فؾـَّ ظِ أُ 

   

ن زعماء قريش ن  53ـ س ن م  ليععموا الجيش  ؛ وا إبًن ر  ح  ( م 

 ؟ واحد منهم ل  ر ك  ح  وكم مقدار ما ن   ، في عريقهم لبدر  

ُل مـ كَ ـج ،  جفؾ فقطعؿ جقش ؿريش أبق : ر اإلبؾحَ ( أوَّ

خؾـٍػ  ة بــُلـؿ أمقَّـ رَ حَ ، ثؿ كَ  ظًؼا مـ اإلبؾ رَ حَ ؾؼد كَ 
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ر ُلـؿ ُشـفقؾ بــ ظؿـرو حَ ، وكَ  تسًعا مـ اإلبؾ (8)ْسَػانبعُ 

حـق افبحـر، كَ  ، ثؿ مـال اجلـقش إػ مقـاهٍ  (2)يددَ ظًؼا بافؼُ 

صـقبة بــ ربقعـة  ُلـؿ رَ حَ ، ؾـَ  ا يقًماؾظؾقا ؾقفا وأؿامقا ِبَ 

ؾـحر ُلـؿ ُظتبـة بــ ربقعـة  (3)، ثؿ أصبحقا باجلُْحَػةِ  اتسعً 

ـب ـف أبــا ؾـحر ُلـؿ َكبِقـف ومُ  (4)، ثؿ أصبحقا بإبقاء ظًؼا

ادطؾـب  اس بــ ظبـدُلـؿ افعبَّـ رَ َحـ، وكَ  اج ظًؼـااحلجَّ 

 

 ـؿ صًمٓ ظذ ضريؼ ادديـة ادـقرة. 81: هل بؾدة ظذ  ان( ُظْسػَ (8

: واٍد مـ أودية احلجاز افتفامقة، يؼطعف افطريؼ مـ مؽة إػ ادديـة  ( افُؼَديد(2

 (ـؿ، ؾقف ظققن وؿرى ـثرة حلرب وبـل شؾقؿ. 821ظذ كحق مـ )

: ـاكت اجلحػة مديـة ظامرة، وحمطة مـ حمطات احلاج بغ  ( اجلحػة(3

 ـؿ. 22رمغ،وتقجد افققم آثارها ذق مديـة )رابغ( بحقايل احل

: واٍد مـ أودية احلجاز افتفامقة، ـثر ادقاه وافزرع، ويسؿك افققم  ( إْبَقاء(4

 )وادي اخلَُرْيَبة(.
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، وفؼد  ُلؿ احلارث بـ ظامر بـ كقؾؾ تسًعا رَ حَ ًؼا، وكَ ـظ

ُلؿ ظذ  رَ حَ ، ـًم كَ  ظًؼا ُلؿ ظذ ماء بدر أبق افبخسي رَ حَ كَ 

 ماء بدر أيًضا مؼبس اجلؿحل تسًعا.

   

ل م   م   ل  إل  ر مك  ة  ق  ريش   ( ه  ل ع  اد ج  يش  54ـ س   بنج  اة  واا ع 

 ؟ قافلتهم

: ؾبعضفؿ يرى  ( حصؾ خالف ـبر بغ زظًمء ؿريشـج

، ويرى أـثرهؿ ضورة  ؿاؾؾتفؿ اةِ جَ افعقدة إػ مؽة بعد كَ 

ـ فؿتلديب ادسؾؿغ ظذ صـقع ،  ؿارهِت ، وتـلمغ ضـرق جِتَ

 ظؾقفا. ىُيعَتدَ ؿريًشا ٓ  وإصعار افؼبائؾ افعربقة بلنَّ 

   
م ع ج يش ق ريش  ن المر ي( ما موق  بني زه رة م  55ـ س

 ؟ قريش بعد علمهم بنجاة قافلة

،  ( رجع إخـس بـ ذيؼ افثؼػل بجؿقع بـل زهـرةـج

مف وـان ؾؾؿ يشفد بدًرا أحٌد مـ بـل زهرة، حقث ؿال فؼق
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ــ طاًظــا ؾــقفؿمُ  ، وؿــد  قن أمــقافؽؿـُعــًم خــرجتؿ متَ : )إكَّ

 ت(.جَ كَ 

   
لمه  م بنج  اة قافل  ة رج  ع بن  و زه  رة بع  د ع   ن أي  ن( م  56ـ س  

 ؟ قريش

، وحتديـًدا )ذق  ( دا وصؾ جـقش ؿـريش إػ اجلحػـةـج

: ٕنَّ  ، ؾرجع بـق زهرة إػ مؽـة جاة افؼاؾؾةرابغ( جاء خز كَ 

 ت. جَ ، وافؼاؾؾة ؿد كَ  افدؾاع ظـ افؼاؾؾةروجفؿ افداؾع خِلُ 

   
ص  لر ي علي  ه ولل  ه وس  لم أي  ن اس  تعرر الرس  ول  (75ـ س  

 ؟ معهعلر الخروج  مينـالمسل حل   بعد أن   ه  جيش  

إػ مـطؼة صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ ا وصؾ افرشقل َدَّ  (ـج

 ـ افصـحابةخـرج معـف ِمـ ـْ ققت افسؼقا( اشتعرض مَ )بُ 

غاًرا ٓ تـاشـب ، ؾقجد ؾقفؿ ِص  تعاػ ظؾقفؿرضقان اهلل 

 هؿ.ؾردَّ  ، ارهؿ مالؿاة افعدوـأظؿ
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ص لر ي ه م الرس ول د  اذكر أمثلة للصحابة ال ذين ر   (58ـ س
 يوم بدر.عليه ولله وسلم 

صـذ اهلل ظؾقـف هـؿ افرشـقل دَّ افصحابة افذيـ رَ  ـَ مِ  (ـج

  : يقم بدرٍ وآفف وشؾؿ 

 ب ريض اهلل ظـفًم.ازِ افزاء بـ ظَ  -8    

 .(8)ظبداهلل بـ ظؿر بـ اخلطاب ريض اهلل ظـفًم -2  

   
 ه  د  ن الص   حابي ال   ذي انكس   ر ف   ي العري   ق، ف   ر  ( م    59ـ س   

ن ص  لر ي علي  ه ولل  ه وس  لم ور  ر  ل  ه بس  هم م    الرس  ول  
 ؟ الغنيمة

وَحـاءـج ،  ( دا وصـؾ افصـحابة ريض اهلل ظــفؿ إػ افرَّ

ه ، ؾردَّ  بـ ظؿرو ريض اهلل ظـفؽرس احلارث بـ افصؿة ـاك

 

[ ظـ افزاء بـ َظاِزب ريض اهلل 3739( روى افبخاري يف صحقحف برؿؿ ](8

 م بدر. : اشُتصغرت أكا وابـ ظؿر يق ظـفًم ؿال
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صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ إػ ادديـة، وضب فـف  افرشقُل 

 .(8)بسفؿف وأجره

   
ه ن الصحابي الذي أصي  س اقه ف ي العري ق، ف رد  ( م  61ـ س

ن ور  ر  ل ه بس  هم م    ،ص  لر ي علي ه ولل  ه وس لم الرس ول  
 ؟ الغنيمة

، (2)فصـػراء( دا وصؾ افصحابة ريض اهلل ظــفؿ إػ اـج

ات ِص أُ  ،  رٍ َجـ حَ بـر ريض اهلل ظــف بِ ُج بـ قبت شاق َخقَّ

،  صـذ اهلل ظؾقـف وآفـف وشـؾؿ إػ ادديــة ه افرشقُل دَّ ؾرَ 

 (3).وضب فف بسفؿف

 

 (. 847( آشتقعاب يف معرؾة إصحاب )(8

ل مـ افؾقن إصػر، وهق مـ أودية  ( افصػراء(2 : هق وادي افصػراء: ُشؿ 

احلجاز افػحقل،  وشؽان وادي افصػراء هؿ بـق شامل، مـ حرب، وتعرف 

 ؿرية افصػراء افققم باشؿ افقاشطة.

 (. 282( آشتقعاب يف معرؾة إصحاب )(3
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ن الرجل الذي ل ق ي رسول ي صلر ي عليه ولل ه 61ـ س ( م 
ة)وس  لم عن  د م  ا وص  ل إل  ر  ر  ب  ة ال  و  ف  ي عريق  ه إل  ر  (1)(ح  ر 

ص لر ي  هو الحوار الذي دار بين ه وب ين الرس ول   ؟ ومابدر  
 ؟ عليه ولله وسلم

( روت فـا افسقدة ظائشة أنَّ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقـف ـج

ة افقَ )وصؾ إػ  داوآفف وشؾؿ  رجؾ معروف  فُ قَّ ؼِ فَ  (ةرَ بَ حرَّ

جدة واجلرأة ؾؼـال فرشـقل اهلل صـذ اهلل ظؾقـف وآفـف بافـَّ 

ؽ، ؾؼال فـف افرشـقل وشؾؿ: جئت ٕتبعؽ وأصقب مع

ممـ باهلل ورشـقفف؟( ؾؼـال صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ: )تُ 

افرجؾ: ٓ، ؾؼال فـف رشـقل اهلل: )ارجـع ؾؾــ أشـتعغ 

صـذ اهلل  ثـؿ ظـاد فؾرشـقلِ  ، ك افرجؾـ( ؾؿضؼكٍ ؿُ ـبِ 

، ؾؼـال مؼقفتـف  ظؾقف وآفف وشـؾؿ ظــدما ــان بافشـجرة

 

ة  ة افَقَبَرة( حرَّ (8 : ـاكت ادديـة ادـقرة حُتاط باحلرار مـ ثالث جفات، مـفا حرَّ

 افَقَبَرة وافتل ُتعرف افققم باحلرة افغربقة.
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وشؾؿ بــػس صذ اهلل ظؾقف وآفف  ؾلجابف افرشقُل  ، إوػ

اهلل صـذ اهلل ظؾقـف  رشقَل  جُؾ اإلجابة، ثؿ أدرك ذفؽ افر

ؾؼال فف افرشقل صذ اهلل ظؾقف وآفـف  (8)وآفف وشؾؿ بافبقداء

ممـ بـاهلل ورشـقفف؟( ؾؼـال: كعـؿ، ؾؼـال فـف وشؾؿ: )ُتـ

 .(2)افرشقل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ: اكطؾؼ

   
وس لم بع د  ص لر ي علي ه ولل ه ماذا صنع الرس ول   (62ـ س
 ؟ قافلة قريش بنجاة   ه  لم  ع  

 اهلل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ أصـحابف صاور رشقُل  (ـج

، ؾرأى مــفؿ ـراهقـة فؼـاء جـقش  ظـفؿتعاػ ريض اهلل 

 

 : افصحراء. ( افبقداء(8

 [ مـ رواية افسقدة ظائشة ريض اهلل ظـفا. 8887( صحقح مسؾؿ برؿؿ ](2
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بفؿ فؾحرب مـع ؿـريش :  ؿريش: فعدم اشتعدادهؿ وتله 

 ٓ فؾؼاء جقش ؿريش. ، ؾؼد ـان خروجفؿ فؾؼاؾؾة

   
كريم   ات الت   ي نزل   ت ف   ي ه   ذه م   ا ه   ي الي   ات ال (63ـ س   

 ؟ المناسبة

ڑ چ  : مـ شقرة إكػال هل ؿرآكقةكزفت آيات  (ـج

ک ک  ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں   ڻ ڻ  ڻ  ڻ ۀ 

ۀ ہ ہ  ہ ہ    ھ ھ  ھ ھ ے ے ۓ 

﮻  ﮺   ﮹   ﮷  ﮸ ﮳   ﮴ ﮵ ﮶ ۓ ﮲

 .چ﮼  ﮽ ﮾ ﮿  ﯀ ﯁              

   
في رري ي عنه األسود كي  كان رأي المقداد بن  (64ـ س

 ؟  لقاء جيش قريش يوم بدر  

ادؼـداد  أنَّ ريض اهلل ظــف روى فـا ظبداهلل بـ مسعقد  (ـج

صـذ اهلل ظؾقـف ؿال فرشقل اهلل ريض اهلل ظـف بـ إشقد ا

ا فــ كؼـقل فـؽ ــًم ؿافـت بــق : إكَّ  يقم بدرٍ وآفف وشؾؿ 
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 ٺ  ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ چ : إاائقــــؾ دقشــــك

،  وفؽـ امـض وكحــ معـؽ  [ئدةشقرة ادا] چ ٿ ٺ

 .(8)بذفؽ ـثًراصذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ اهلل  رشقُل  رُسَّ ؾَ 

   
لق  اء ج  يش  م   نكي    ك  ان رأي ق  ادة المه  اجرين  (65ـ س  

 ؟ قريش يوم بدر  

اجتؿعت ـؾؿـة ؿـادة ادفـاجريـ ظـذ ضورة فؼـاء  (ـج

 جقش ؿريش.

   
ل ه وس لم ب رأي صلر ي عليه ول رسول  الهل اكتار  (66ـ س

 ؟ يوم بدر   المهاجرين بالموافقة علر مواجهة جيش قريش

صـذ اهلل ظؾقـف وآفـف وشـؾؿ  ، مل يؽتِػ افرشـقُل  ٓ (ـج

رضـقان اهلل  فقرة ادفاجريـ، بؾ خطـب يف أصـحابُش ؿَ بِ 

َ َعَّ : )أصروا ظَ  ظؾقفؿ ؿائاًل   اس(.ا افـَّ  أه 

 

 ريض اهلل ظـف. [ مـ رواية ظبداهلل بـ مسعقد 4333( صحقح افبخاري ](8
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ن   (67ـ س   أج  ا   ع  نهمتع  الر رر  ي ي ن الص  حابة م     م   
:  ر قول  هعن  د م  ا ك  ر  ص  لر ي علي  ه ولل  ه وس  لم  الرس  ول  

 ؟  اس(ي  أيها الن  ل  )أشيروا ع  

ـَ ؾَ  (ـج إػ ريض اهلل ظــف  ظبـادةشـعد بــ  افصـحاا   طِـ

ف يريـد ؾعؾؿ أكَّ  ، صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ مؼقفة افرشقل

اكـا إيَّ ):  ؾؼـام ريض اهلل ظــف ؿـائاًل  : معرؾة رأي إكصار

، فـق أمرتــا أن  ل بقـدهـ!! وافذي كػسـ د يارشقل اهللتري

رضب ـكـ ، وفـق أمرتــا أنْ  ٕخضــاها ، كخقضفا افبحـر

 .(2)(، فػعؾـا (8)أـبادها إػ برك افغًمد

   
فع  ل الرس  ول ص  لر ي علي  ه ولل  ه  ةكي    كان  ت رد (68ـ س  

 ؟ رري ي عنه دةابلكنم سعد بن ع ه  اع  م  وسلم بعد س  

 

،  برك افِغًمد : مقضع ظذ مخس فقال أو ثًمن مـ مؽة إػ جفة افقؿـ( (8

 وادؼصقد ادبافغة يف افطاظة ادطؾؼة مفًم ـاكت ادشؼة.

مـ [ ـالمها 4722وصحقح ابـ حبان برؿؿ ][ 8779( صحقح مسؾؿ برؿؿ ](2

 رواية أكس بـ مافؽ ريض اهلل ظـف.
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مـ  عَ ؿِ ا َش اهلل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ دَِ  شقُل ُاَّ ر (ـج

روا : )ِشـ اشتعداد أصـحابف ريض اهلل ظــفؿ ؾؼـال ُلـؿ

،  اهلل تعاػ ؿد وظـدع إحـدى افطـائػتغ : ؾننَّ  واِؼُ ـواب

 افؼقم(. عِ ارِ  أن اكظر إػ مَص لع  ؽَ واهلل فَ 

   
ب ي ما قصة الرسول صلر ي عليه ولله وسلم مع أ (69ـ س

بكر الصديق رري ي عنه في استكشا  موقع وعدد جيش 
 ؟ قريش في غزوة بدر  

صـذ اهلل ظؾقـف وآفـف وشـؾؿ ومعـف  خرج افرشـقُل  (ـج

يؼ  ٓشتؽشاف أخبار جقش ؿريش، ريض اهلل ظـف: افصد 

صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ ظــ  ا صقًخا ؾسلفف افرشقُل قَ ؾؾؼِ 

ــجــقش ؿــريش وظـــ حُم  : ٓ  ًَم َُلُــ، ؾؼــال  د وأصــحابفؿَّ

ـُ  صـذ اهلل  ـ أكتًم؟ ؾؼال فف افرشقُل  حتك َُتزاع مِمَّ ًَم أخز

: أَوذاك  ، أخزكاك( ؾؼـال : )إذا أخزتـا ظؾقف وآفف وشؾؿ

: )كعؿ(  صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ ؟ ؿال فف افرشقُل  بذاك
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ًدا وأصـحابف خرجـقا حؿَّ ـف بؾغـل أنَّ مُ : ؾنكَّ  ؾؼال افشقخ

افقـقم  ؿُ ، ؾفُ  ـان صدق افذي أخزع ننْ ، ؾ يقم ـذا وـذا

، ؿؽان ـذا وــذا فؾؿؽـان افـذي بـف جـقش ادسـؾؿغ بِ 

َصَدَق افذي  وبؾغـل أنَّ ؿريًشا خرجقا يقم ـذا وـذا، ؾننْ 

فؾؿؽـان افـذي ؾقـف   ؿؽان ـذا وـذاافققم بِ  ؿُ أخزع، ؾفُ 

َـ ؽًمأخـزتُ : فؼد  جقش ؿريش ثؿ ؿال افشقخ ،  اظـًم أردمت 

صذ اهلل ظؾقـف وآفـف  ؟ ؾؼال فف افرشقُل  ـ أكتًممِمَّ ؾلخزاع 

ـُ : )كَ  وشؾؿ  ـ مَ مِ  ح
ٍ
كف افـبل صذ اهلل ظؾقـف ـاك ؿَّ ( ثُ اء

، وبؼـل  وآفف وشؾؿ وأبقبؽر ريض اهلل ظــف ظــ افشـقخ

ـْ : مَ  افشقخ يؼقل  مَ  ـْ اء؟! أمِ مَ  ا ِم
ِ
 ؟!راِق افعِ  اء

   
ن ه   (71ـ س  ص لر ي ي م الصحابة الذين أرسلهم رس ول  م 

؟  ليس تعلعوا أخب ار ق ريش ؛ عليه ولل ه وس لم إل ر م اء ب در  
 ؟ ماء بدر علروا ق  وماذا ل  
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مــ  ةً َؾـصذ اهلل ظؾقف وآفف وشـؾؿ مُج  رشقُل افأرشؾ  (ـج

ؾقفؿ ظع بــ أا  ،ؿريشجقش  افصحابة يستطؾعقن خزَ 

ام وشعد بــ أا وؿَّـاص ريض اهلل ضافب وافز   بر بـ افعقَّ

مـاء بــدر، ؾقجـدوا ؽالمــغ يسـتؼقان جلــقش  ظــفؿ إػ

، اهلل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ  إػ رشقلِ ًَم ؿريش، ؾلتقا ِبِ 

 .ع  جدوا افرشقَل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ ؿائًًم ُيَص ؾق

   
ين  أس   ره  م  س    ( م   ا أ  71ـ س    لص   حابة ا ام  اء الغنم   ين الل   ذ 

 ؟ قبل المعركة عند مياه بدر   عنهمرروان ي 

( وجد افصحابة افذيـ أرشؾفؿ افرشقل صذ اهلل ظؾقف ـج

 ، راويـةً  : ٓشتطالع ادـطؼـة ظــد مقـاه بـدرٍ  وآفف وشؾؿ

ؿ ؽـالم ؾَ ؾقفـا أْشـ: ظؾقفا اداء  كاؿة يستؼك: أي : فؼريش 

ار ظـريض ؽـالم بــل َسـ، وأبق يَ  اج افسفؿقغبـل احلجَّ 

 افعاص بـ شعقد إمقيغ.
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صلر ي علي ه  ر الذي دار بين الرسول  ما هو الحوا (72ـ س
 ؟ نمي قريشولله وسلم وبين غ  

: أخـزاع  ؿال رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشـؾؿ (ـج

: هق وراء هذا افؽثقـب  ؿال افغالمان ؟ ظـ جقش ؿريش

ؾؼال ُلًم افرشقل صـذ اهلل  افذي ترى بافعدوة افؼصقى.

ؾؼال  : ـثر. انؿال افغالم ؟ ؼقمـ: ـؿ اف ظؾقف وآفف وشؾؿ

ؿـال  ؿ؟هُتُ دَّ : ـؿ ظِ  صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ ُلًم افرشقُل 

صذ اهلل ظؾقف وآفف  ؾؼال ُلًم افرشقُل  : ٓ كدري. افغالمان

ـُ  وشؾؿ سًعا : يقًما تِ  ؿال افغالمان ؟ يقم ؾَّ : ـؿ يـحرون 

:  ؾؼال رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشـؾؿ ًؼا.ويقًما ظَ 

ؾـقفؿ  ـْ : ؾؿَ   افتسعًمئة وإفػ( ثؿ ؿال ُلًم)افؼقم ما بغ

مــ أذاف  ؾـةً أذاف ؿـريش؟ ؾـذـر افغالمـان مُجْ  ـْ مِ 

 ، ة بــ خؾـػمقَّـ، وأُ  قبة بـل ربقعةوَص ، ؿريش مثؾ ُظتبة 

اهلل صذ اهلل ظؾقـف وآفـف وشـؾؿ  ، ؾؼال رشقُل  جفؾ وأا
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: )هـذه مؽـة ؿـد أفؼـت  ريض اهلل تعاػ ظــفؿ فِ ٕصحابِ 

 ا(.هَ ذ أـبادِ إفقؽؿ أؾال

   
ر الق رلن الك ريم م واعن ج يش المس لمين ( كي  ص  73ـ س و 

 ؟ وجيش قريش في بدر  

ر احلؼ  ـج تبارك وتعاػ مقاضـ اجلقشغ يف ؿقفف  ( صقَّ

ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  چ  : تعاػ

ڎ ڎ     ڌڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڇچ ڇ

ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑ  ک ک ک ک گ 

 .(42شقرة إكػال ) چڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ  ڳگ گ گ

   
صلر ي عليه ولله وسلم بع د ي  ماذا صنع رسول   (74ـ س
 ؟ للمعلومات عن جيش قريش ه  ع  م  ج  

اهلل صـذ اهلل ظؾقـف وآفـف وشـؾؿ  رشـقُل  عَ بعد أن مَجَ  (ـج

ؽقن ؿريًبا : فق باجلقش َض ، َّنَ  معؾقماتف ظـ جقش ؿريش

  َل زَ ـَ ، ؾَ  بدر هاقم مـ
ٍ
 .بدرٍ  ِمـ مقاهِ  ظـد أدكك ماء
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ص  لر ي  م   ن الص  حابي ال  ذي أش  ار عل  ر الرس  ول   (75ـ س  
علي  ه ولل  ه وس  لم بتغيي  ر موق  ع ج  يش المس  لمين ف  ي غ  زوة 

 ؟ وما هي وجهة نظره ،بدر

صـذ اهلل ظؾقـف وآفـف وشـؾؿ  ظــدما كـزل افرشـقُل  (ـج

 
ٍ
اب بــ بَ حُ ـ، ؿـال افـ ـ مقاه بدرمِ  بلصحابف ظـد أدكك ماء

:  ، أرأيـت هـذا ادــزل هلل: يارشقل ا ادـذر ريض اهلل ظـف

؟ أم  مف وٓ كتلخر ظـففقس فـا أن كتؼدَّ  ، أمـزٓ أكزفؽف اهلل

ؾؼـال افرشـقل صـذ اهلل  ؟ هق افرأي واحلرب وادؽقـدة

ؾؼـال  : بؾ هق افرأي واحلرب وادؽقدة. ظؾقف وآفف وشؾؿ

ذا ، إنَّ َهـ : يارشـقل اهللريض اهلل ظــف  اب بـ ادــذربَ احلُ 

اس، حتك تليت أدكك ض يارشقل اهلل بافـَّ اّْنَ ل، ؾـزِ بِؿفقس 

ر، ؾــزفف وكُ (8)ماء مـ افؼقم ، ثـؿ  مـ أبـار هُ ما وراءَ  (8)غق 

 

 د جقش ؿريش. : )مـ افؼقم( يؼص ( ؿقفف(8
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ؼب ـ، ؾــ ، ثؿ كؼاتؾ افؼقم قًضا ؾـؿؾمه ماءكبـل ظؾقف َح 

 وٓ يؼبقن.

   
 ماذا كان يقال : للحبا  بن المنذر رري ي عنه؟( 76ـ س

 فسداد رأيف يقم بدر.يؼال فف : ذو افرأي : ( ـج

   
وم اذا ك ان  ، واء في غ زوة ب درل  الن كان حامن م  ( 77سـ 

 ؟ لونه

افؾـقاء  صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ يقم بـدرٍ  رشقُل اف( دؾع ـج

 .ف أبقَض ، وـان فقكُ  إػ مصعب بـ ُظَؿر ريض اهلل ظـف

   
ن ك ان ح امن للراي ة ف ي غ زوة ب در78ـ س وم اذا ك ان  ، ( م 

 ؟ اه  لون  

 

ر(8 ب ( كغق   ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ:  ، ومـف ؿقفف تعاػ : كخر 

 أي بعقد ادـال.  [شقرة ادؾؽ] چ ڈ  ڎ ڌڎ
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، دؾع افرشـقل صـذ  نافؾؿسؾؿغ يقم بدر رايتـان ( ـج

شـقدكا ظـع بــ أا اهلل ظؾقف وآفف وشـؾؿ إوػ مـفـا إػ 

، ودؾــع افثاكقــة إػ رجــؾ مـــ  م اهلل وجفــفرّ ـضافــب ـــ

 .تا شقداويـوـاك،  إكصار

   
ها سيدنا علي بن أبي عال   ل  م  ( ما اسم الراية التي ح  79ـ س

 ؟ هه يوم بدر  كرم ي وج

قت افراية افتل مَحَ ـج ظـع بــ أا ضافـب شقدكا ؾفا ( ُشؿ 

 )افعؼاب(. ريض اهلل ظـف يقم بدرٍ 

   
عل يهم تع الر رر وان ي م  ن حام ل راي ة األنص ار ( 81ـ س 

 ؟ يوم بدر  

 ( راية إكصار ـاكت مع شعد بـ معاذ ريض اهلل ظـف.ـج

   
لرس  ول ص  لر ي علي  ه ( م   ن الص  حابي ال  ذي جعل  ه ا81ـ س  

 ؟ ولله وسلم علر المشاة في غزوة بدر

 ة ريض اهلل ظـف.عَ َص عْ ( ؿقس بـ أا َص ـج
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صلر ي علي ه ولل ه وس لم عن دما  ماذا قال الرسول   (82ـ س
 ؟ ًمارأى جيش قريش قاد  

: دـا كـزل  ظـ ظبداهلل بـ ظباس ريض اهلل ظـفًم ؿـال (ـج

صذ اهلل ظؾقـف اهلل  ر رشقُل ادسؾؿقن وأؿبؾ ادؼـقن، كظ

:  ؾؼـال رٍ إػ ُظتبة بـ ربقعة وهق ظذ مجٍؾ أمْحَـوآفف وشؾؿ 

ؾفـق ظــد صـاحب  ،رٌ يؽـ ظـد أحٍد مـ افؼـقم َخـ )إنْ 

 وا(.دُ رَص طقعقه يُ يُ  ، إنْ  راجلؿؾ إمْحَ 

   
تبة بن ربيعة علر جيش قريش؟( 83ـ س  ماذا أشار ع 

اضًبـا ادسـؾؿغ ؿـام ُمَ  ة جـقشبقَعـدا رأى ُظتبة بــ رَ  (ـج

:  ، أضقعـقع يف هـمٓء افؼـقم ؿـقم : يا جقش ؿريش ؿائاًل 

، يـظـر ــؾ  فـ يـزال ذفـؽ يف ؿؾـقبؽؿ ، ؾعؾتؿ ؽؿ إنْ ؾنكَّ 

، ؾـاجعؾقا حؼفـا بـرأد  ، وؿاتؾ أبقف رجؾ إػ ؿاتؾ أخقف

يؼصد بلكـف : ه رُ حْ : اكتػخ واهلل ِش  جفؾ ، ؾؼال أبق وارجعقا

ـَ وخاف  ادػسـد  انُ َبــ اجلَ شـتعؾؿ َمـ):  ُظتبـةؾؼـال ، َجُب
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، أمـا  ًبـاؽؿ َض قكَ رضبُ ـ ٕرى ؿقًمـا يـإع   ا واهللفؼقمف: أمَ 

، وـــلنَّ وجــقهفؿ  إؾــاظل ؿُ فُ تــرون ـــلنَّ رؤوَشــ

 .(8)افسققف(

   
 ة  ( م    ن الرج   ل ال   ذي أرس   لته ق   ريش ليس   تعلع ق   و  84ـ س   

 وم اذا ك ان انعباع ه ع ن ج يش ، وعدد جيش هم ، المسلمين
 ؟ المسلمين

بــ وهـب اجلَُؿِحـل يسـتطؾع  رَ ( أرشؾت ؿريٌش ُظؿَ ـج

:  ادعسـؽر ؾؼـال ال حـقَل َجـ، ؾَ  ؿهَتُ جقش ادسؾؿغ وؿقَّ 

:  ثــؿ ؿــال ،  أو يـؼصــقنًمئــة رجــؾ يزيــدون ؿؾــقاًل ثالثُ 

ـَ أأمفؾقع  رب يف افـقادي ـ؟ ؾض ددَ أو مَ  غٌ ؿِ كظر أفؾؼقم 

: مـا  ؿـائاًل  يشٍ ، ؾرجـع إػ ؿـر َر صـقًئا، ؾؾؿ يَ  حتك أبعد

عؼ ـمـ ، وفؽـل ؿد رأيت يا وجدت ُلؿ ـؿقـًا وٓ مدًدا

 

 (. 6/76( مؿع افزوائد )(8



 [08].......... ................غزوة بدر الكبرى من صحيح السنت المطهرة........
 

ادـقت  ُؾ ِؿـيثـرب حَتْ  َح قاِض ، كَ  افباليا حتؿؾ ادـايا ؿريش

، واهلل  ، ؿقٌم فقس ُلؿ مـعة وٓ مؾجـل إٓ شـققؾفؿ افـاؿع

،  رجـال مــؽؿ حتك َيؼتـَؾ  ، مـفؿ رجٌؾ  َؾ ُيؼتَ  ما أرى أنْ 

 ؟!افعقش بعد ذفـؽ ، ؾًم خرُ  ؿؾنذا أصابقا مـؽؿ أظداده

 .(8)وا رأيؽؿؾرُ 

   
اعهم م  ( كي    كان  ت ردة فع  ل ج  يش ق  ريش بع  د س   85ـ س  

ير  ق  م  ل   م  ح ي ولة ع  م   ؟ بن وه  الج 

، وِمــ  بـ وهـب اجلَُؿِحـل فؼد ـاكت فؽؾؿة ُظَؿرِ ( ـج

بقعة يف وصػفؿ بلنَّ جقش ادسؾؿغ َؿبؾَِفا ـؾؿة ُظتبة بـ رَ 

ظب يف ؿؾـقب جـقش  ٓ يستفان بف ، أثٌر بافغ يف ؿذف افر 

ؼام حؽقؿ بـ حزام إػ ُظتبة بـ ربقعة يطؾب مـف ، ؾ ؿريش

 

 (. 311-3/299( افبداية وافـفاية )(8
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أصَّ  ، إٓ أنَّ أباجفؾ ، ؾقاؾؼف ظذ ذفؽ افرجقع باجلقش

افـذي مـع  (8): إنَّ ُظتبة ؿد خاف ظذ ابــف ظذ افؼتال ؿائال

 َؾ تِ ؾؼُ ،  ، ومل يؾتػت إػ ؿقل ُظتبة حتك بدأت احلرب دٍ ؿَّ حُم 

 جفؾ. ق ُظتبة وأب

   
رأوا  م   ا ه   و أول عم   ل  عمل   ه المس   لمون بع   د أن   (86ـ س   

 ؟ عدوهم أمامهم رأي العين

صذ  اؿسح شعد بـ معاذ ريض اهلل ظـف ظذ افرشقلِ  (ـج

حتـك يتـابع :  يٌش رِ أن ُيبــك فـف َظـ اهلل ظؾقف وآفـف وشـؾؿ

 فامـ ِشـ، ويؽقن يف حػظ ِمـ أحداث ادعرـة ويرى رأيف

 اح إظداء.مَ ورِ 

   

 

، ؾاشَؾَؿ وهاجر مع  حذيػة ؿد هداه اهلل فإلشالم ـان فُعتبة ابـًا ُيدظك أبق ( (8

 إػ ادديـة. ذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ صافرشقل 
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( كي  عرر سعد بن معاذ رري ي عنه فكرة بن اء 87ـ س
 ؟ صلر ي عليه ولله وسلم العريش وهدفه للرسول  

اهلل  ًبـا فرشـقلِ اضِ ( ؿام شعد بـ معاذ ريض اهلل ظــف ُمَ ـج

كبـل  : )يا صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ ؿبؾ بدء ادعرـة ؾؼال

د  ظـــدك عِ ـ، وُكــ ًشا تؽــقن ؾقــفـظريــ ، أٓ كبـــل فــَؽ  اهلل

كـا اهلل وأطفركـا ظـذ أظزَّ  : ؾـننْ  كادوَّ ك ظَ ؾؼَ ثؿ كَ  ، رـائبؽ

،  ـاكــت إخــرى ، وإنْ  ، ـــان ذفــؽ مـا أحببـــا كاظـدو  

 ؾَّـَػ ، ؾؼـد ََتَ  اـ وراَءكَ ؿَ ، ؾؾحؼت بِ  جؾست ظذ رـائبؽ

ـُ ما كَ  ظـؽ أؿقاٌم ياكبل اهلل ، وفـق  ًبـا مــفؿَؽ ُح فَ  بلَصد ح

،  ؿؿـعؽ اهلل ِب ، يَ  قا ظـؽػُ ؾَّ ، ما ََت  قا أكَّؽ تؾؼك حرًباطـ  

 ـاصحقكؽ وُُياهدون معؽ(.يُ 

   
ي ص  لر ي علي  ه ولل  ه  م  ا ش  أن ع  ريش رس  ول   (88ـ س  

 ؟ بدر   يوموسلم 
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ظـذ  بعد مقاؾؼة افرشقل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشـؾؿ (ـج

ا ظـذ يًش رِ ريض اهلل ظـفؿ ظَ  افصحابةُ  كبـ ، ؾؽرة افعريش

 ، ؾــزل ؾقـف افرشـقُل  ظذ أرض ادعرـة يف بـدر ؾ  ٍؾ ُيطِ تَ 

صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ وصاحُبف أبقبؽر افصدي ؼ ريض 

مـ صباب إكصار  اظةٌ راشة افعريش مَجَ ، وتقػَّ حِ  اهلل ظـف

 حتت ؿقادة شعد بـ معاذ ريض اهلل ظـف.

   
ي سبقت لقاء ما هي الية التي حصلت في الليلة الت (89ـ س

 ؟ المسلمين لجيش قريش يوم بدر  

 افـ عاَس  هِ تبارك وتعاػ ظذ ؿؾقب ظبادِ  أرشؾ احلؼ   (ـج

 ـامؾةً  ضؿلكقـة، وؿذف يف ؿؾقب ادممـغ  اخلػقػ وادطرَ 

هؿ بثبات تام َظزَّ ظـف افؼرآن افؽريؿ يف حتك يؾؼقا ظدوَّ 

 ڃ ڃ  ڃ ڃ ڄ ڄ   ڄ ڄ چ : ؿقفف تعاػ

 ڍ ڍ ڇ  ڇ   ڇ ڇ چ چ چ چ

 .[شقرة إكػال] چ  ڈ ڎ  ڎ ڌ ڌ
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كي    وص    اإلم  ام عل  ي ب  ن أب  ي عال    رر  ي ي  (91ـ س  
 ؟ عنه تلك الليلة

: )فؼـد  ـرم اهلل وجفـفظع بـ أا ضافب شقدكا ؿال  (ـج

، إٓ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وآفـف  رأيتـا وما ؾقـا إٓ كائؿٌ 

 .(8)(ُيصع  ويبؽل حتك أصبَح  ت صجرةٍ وشؾؿ حَت 

   
( ما هيٌ لرؤيٍيا لر يٌ ؤ هيا لرصليٌ  يلي   آلٍي    ري  88ـ س

 ؟  سلم رٍلة لدؤ

( رأى افـبل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ فقؾة بدٍر أنَّ ـج

، ؾلخز احلؼ  تبارك وتعاػ ظـ  رـغ ؿؾقٌؾ ـجقش ادش

  ڻڱ ڱ ں ں ڻ ڻچ  : تؾؽ افرؤيا بؼقفف تعاػ

ڻ  ۀ ۀ ہ ہ    ہ ہ ھ ھ 

 .[شقرة إكػال] چۓ ﮲   ے ے ۓ ھھ

 

 [ مـ رواية ظع بـ أا ضافب ريض اهلل ظـف. 8123( مسـد أمحد برؿؿ ](8
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 لي   آلٍ    ر   سيلم آليي  ( ما أثؤ ؤيٍة لرؤس ل  88ـ س
 ؟ أ حال 

صذ اهلل ظؾقف وآفف وشـؾؿ أصـحاَبف  ( دا أخز افرشقُل ـج

، بعثت تؾـؽ افرؤيـا ظــد  بلكف رأى جقش ادؼـغ ؿؾقال

، ؾؾـق  ادسؾؿغ إمؾ يف افـك ؾاشتعدوا فـف واشـتقؼـقه

 اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ جـقش ادؼــغ رأى افرشقل صذ

 ؿتفؿ.عقا هزيْ : ُٕحبَِط ادسؾؿقن وتقؿَّ  ـثًرا

، أيؼـقا  أما ادؼـقن ظـدما رأوا جقش ادسؾؿغ ؿؾقال

، ؾعــدما  ، ؾؾؿ هتؿـقا ويلخـذوا احلقطـة بافـك ظؾقفؿ

ا، طفــر ، وـشــػت احلــرب ظـــ أكقاِبــ وؿعــت ادعرـــة

، وفقس ـًم  متًمشٌؽ  ؿقٌي  ادسؾؿغ جقَش  فؾؿؼـغ بلنَّ 

ــ ــة، ؾحؼــؼ اهلل افـ ــقا مـــ افؼؾ ك فؾؿســؾؿغ ظــذ ـطـ

 يف ذفؽ. ، وـان فتؾؽ افرؤيا أثرٌ  ادؼـغ

   
   يلي   آلٍي    ري   سيلم ل يد  ( ماذل  صع ؤس ل  89ـ س

 ؟  ؤ ٍل  رلجٍش ٍ م لدؤ  
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،  ( دخؾ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ ظريشـفـج

ف ؾقؼقلوجعؾ ُيـاد ،  جز يل مـا وظـدتـل: )افؾفؿ أكْ  ي ربَّ

، ٓ ُتعبـد  افؾفؿ إْن هُتؾِؽ هذه افعصابة مـ أهؾ اإلشـالم

يف إرض( وجعؾ ُيبافغ يف رؾـع يديـف إػ افسـًمء حتـك 

داء ِمـ ظـذ مـؽبقـف ، ؾلخـذه أبـقبؽر افصـديؼ  شؼط افر 

ه ظذ مـؽب افرشقِل صذ اهلل ظؾقف وآفف  ريض اهلل ظـف ؾَردَّ

: ؾنكَّـف  ، ـػاك مـاصـدتؽ ربـؽ كبل اهلل : )يا شؾؿ ؿائالو

 .(8)وَظَدَك( شُقـِجز َفَؽ ما

   
( ميياذل نياع دآيياس لرؤسي ل  ييلي   آلٍي    ريي   سييلم 81ـ سي

 ؟ رٍلة لدؤ   ٍ مها

 

 [ مـ رواية ظؿر بـ اخلطاب ريض اهلل ظـف. 8763( صحقح مسؾؿ برؿؿ ](8
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( أـثر افـبل صذ اهلل ظؾقـف وآفـف وشـؾؿ فقؾـة بـدٍر يف ـج

عــ ظـع بــ أا ؾ:  (8)ؿق قم( َحل  يا : )يا ـ ؿقففشُجقده مِ 

: دا ـان يقم بدٍر ؿاتؾت صقًئا مـ  ضافب ريض اهلل ظـف ؿال

صـذ اهلل : ٕكظر إػ رشـقل اهلل  رِسًظاـ، ثؿ جئت مُ  ؿتال

 َحل  يا : )يا ما ؾعؾ، ؾنذا هق شاجد يؼقلظؾقف وآفف وشؾؿ 

 .(2)ؿق قم( ٓ يزيد ظؾقفا ل  ياح ، يا ؿق قم

   
 ؟ لرمخز مٌ ٍ م لدؤ  ( ماذل  صع لألس د 82ـ س

 ، وـان رجاًل  ( ـان إشقد ادخزومل يف جقش ؿريشـج

َـّ ِمـ حقِضـفؿ معُروًؾا بشجاظتف ؾؼال فؼقمف ،  : )ٕذَب

َـّ دوكف( ؾؾًمَّ  أو ٕهدمـَّف زة خرج إفقف مَحـ َج  خرَ ، أو ٕمقت

 

 (. 3/297( افبداية وافـفاية )(8

ـ أا ضا897( دٓئؾ افـبقة فؾبقفؼل برؿؿ ](2  فب ريض اهلل ظـف. [ مـ رواية ظع ب
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زة ، ضبـف مَحـ ، ؾؾًمَّ افتؼقـا ادطؾب ريض اهلل ظـف بـ ظبدا

، ؾجعؾ افدم  يشُخُب  بًة يف كصػ شاِؿفِ ض ريض اهلل ظـف

،  : فقـزَّ َيؿقـَـفُ  مـفا ووؿع ظذ طفره، ثؿ حبا إػ احلقض

زة ريض اهلل ظـف، ؾرضبف ؾؼتؾـف ، ؾتبعف مَح  حتك اؿتحؿ ؾقف

 يف احلقض.

   
ًِّ ٍ م ناصت  ق ة لدؤ لرنلؤى83ـ س  ؟ ( فٌ أ

ِمـ  ؼـ( ـاكت وؿعة بدر يقم اجلؿعة ادقاؾؼ فؾسابع ظـج

 صفر رمضان.

   
ؤسي ل   يلي   آلٍي  لر( ميا هي  لألسيل ل لريذً لل نيؤ  84ـ سـ

 ؟   ر   سلم ٍ م لدؤ  فٌ مقا ل   رجٍش قؤٍش

( ظرؾت افعرب أشؾقب افؽر  وافػر  يف ادعـارك افتـل ـج

، وفؽـ رشقَل اهلل صذ اهلل ظؾقـف  ـاكت تدور بغ افؼبائؾ

، وهـق  ًبا َجديًدا يف افؼتالوآفف وشؾؿ يقم بدر ابتؽر ُأشُؾق
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أشؾقب صػ ادؼاتؾغ ُصػقًؾا حسب ظـددهؿ، وجعـؾ 

َمـاح وا هجـقم : فقصـد   افصػ إول يتؽقن مـ أهؾ افر 

:  ـ أصـحاب افـبـال، وافصػ افثاع يتؽقن ِمـ افُػرَشان

، وتبؼـك افصـػقف  افذيـ يسددون ِشـَفامفؿ إػ افعـدو

ه، ظـدئذٍ ، حتك ُتػؼد ؿقة افعدو بع بؼقادة افؼائد ه وؾر   د ـر 

، ثؿ ُتطـاِرد  تتؼدم افصػقف متًمشؽة فتزحػ ظذ افعدو

 .(8)ادـفزم مـفؿ

   
؟85ـ س  ( هل   ف لرقؤ ع أسل ل لرق ال ٍ م لدؤ 

أثــك اهلل تبـارك وتعـاػ ظـذ أشـؾقب ؿتـال ، ( كعـؿ ـج

ــاػ ــال تع ــدٍر ؾؼ ــقم ب ــؾؿغ ي ے  ے ۓ ۓ چ :  ادس

 

 (. 418( افؼقادة افعسؽرية يف ظفد افرشقل فؾدـتقر حمؿد افرصقد )(8
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شـــــقرة ] چ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶         ﮷   ﮸ ﮹ 

 .[افصػ

   
( نٍيييف   يييف لرمييييؤو لليييع خليييد ع أسيييل ل ق يييال 86ـ سييي

 لر حالة ألآدلئهم؟

: )ـــان أشــؾقب احلــرب أول  ( ؿــال ابـــ خؾــدونـجــ

، وــان افعـرب إكَّـًم يعرؾـقن افَؽـرَّ  اإلشالم ـؾف زحًػـا

) : )وؿتـال  ويؼـقل يف وصـػ أشـؾقب افصـػ   (8)وافَػرَّ

: وذفؽ ٕنَّ ؿتال  افزحػ أوثؼ وأصد  مـ ؿتال افؽر   وافػر 

ى ى افؼـداح  افزحػ ُترتَُّب ؾقف افصػقف وتسقَّ ، ـًم ُتسقَّ

،  أو صػقف افصالة، وَيؿشقن بصػقؾفؿ إػ افعدو  ُؿُدًما

،  ، وأصـدق يف افؼتـال ؾؾذفؽ تؽقن أثبت ظـد ادصـارع

 

 (. 273( مؼدمة ابـ خؾدون )(8
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، ٓ  ، وافؼك ادشقد : ٕكَّف ـاحلائط ادؿتد وأرهب فؾعدو

 .(8)ِف(ُيطؿع يف إزاَفتِ 

   

ٱ ٻ ٻ ٻ چ  ( م ي صزل ق ر    ياري 89ـ س

تسوووووووووورة ] چٻ پ پ پ  پ ڀ ڀ ڀ 

 ؟ [األىفال

( كزفت هذه أية افؽريؿـة بعـد اشـتغاثة رشـقِل اهلل ـج

، ؾخرج  صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ ربَّف ودظائف يف افعريش

افرشقل صذ اهلل ظؾقف وآفـف وشـؾؿ مرسـوًرا يتؾـق ؿقفـف 

 .(2)[شقرة افؼؿر] چ ۈئ ۆئ ۆئ  ۇئ ۇئ چ تعاػ:

   

 

 (. 278( مؼدمة ابـ خؾدون )(8

[ مـ رواية ظبداهلل بـ ظباس 3737و3736( صحقح افبخاري برؿؿل ](2

 ا. ـريض اهلل ظـفؿ
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( نٍييف نيياع أمييؤ لرؤسيي ل   ييلي   آلٍيي    ريي   سييلم 88ـ سيي
َماة ٍ م لدؤ    ؟ رلؤُّ

( أمر افرشقُل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ أصحاَبُف ريض ـج

:  اهلل ظـفؿ يـقم بـدر بآؿتصـاد يف رمـل افسـفام بؼقفـف

ؿ ـًم أمرهؿ صذ اهلل ظؾقف وآفف وشـؾ (8))واشتبؼقا كبؾؽؿ(

 .(3)(، ؾعؾقؽؿ بافـبؾ(2)إذا أـثبقـؿ: ) بؼقفف

   
ٍَّة ؤضيٌ   آصي  ميع لرؤسي ل  88ـ س ( ما ق ة َس لد لع غز 

؟   لي   آلٍ    ر   سلم أثصاس  س ٍة لر ف ف ٍ م لدؤ 

( حِرَص رشقُل اهلل صذ اهلل ظؾقـف وآفـف وشـؾؿ ظـذ ـج

َشـفًًم  ، وـان َيِؿـُؾ  تسقية صػ ادؼاتؾغ يقم بدٍر بـػسف

ة ريض اهلل ظـف ؿد خرج  ٓ ريش فف ، ؾقجد َشقاد بـ ؽِزيَّ

 

 أشقد ريض اهلل ظـف.  [ مـ رواية أا3763( صحقح افبخاري برؿؿ ](8

 وا ظؾقؽؿ وأؿبؾقا إفقؽؿ.: تعـك إذا ـر   ( إذا أـثبقـؿ(2

 [ مـ رواية أا أشقد ريض اهلل ظـف.2644( صحقح افبخاري برؿؿ ](3
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ـفؿ افـذي بقـده : فقسـتقي يف  ظـ افصـػ، ؾطعــف بافسَّ

ـةاد( ؾؼـال َشـقاد بــ ؽَ َشـقَ  : )اشتِق يا افصػ  ؿائال  (8)ِزيَّ

، أوجعتــل وؿـد بعثـؽ اهلل  : )يارشقل اهلل ريض اهلل ظـف

فرشقُل صـذ اهلل ظؾقـف ، ؾَلِؿْدِع( ؾؽشػ ا باحلؼ  وافعدلِ 

: )اشـَتِؼد( ؾـاظتـؼ َشـقاد بــ  وآفف وشؾؿ ظـ بطـف ؿائال

ـَ  ة ريض اهلل ظـف بط رشـقِل اهلل صـذ اهلل ظؾقـف وآفـف  ؽِزيَّ

:  ، ؾؼال افرشقُل صذ اهلل ظؾقف وآفـف وشـؾؿ وشؾؿ ؾؼبََّؾفُ 

ـة ريض )ما مَحََؾَؽ ظذ هذا ياَشقاد؟( ؾؼال َشقاد بــ ؽَ  ِزيَّ

: ؾـلردُت أْن  رض مـا تـرىـ، حـ قل اهللـرش ا: )ي اهلل ظـف

 يؽقن آخر افعفد بَؽ أْن َيؿسَّ جؾدي جؾدك( ؾدظا فف 

 

ة ريض اهلل ظـف : صحاا مشفقر ، اشتعؿؾف افرشقل صذ اهلل ( (8 َشَقاد بـ َؽِزيَّ

 .بعدها مـ ادشاهد ظؾقف وآفف وشؾؿ ظذ خقز ، وؿد صفد بدًرا وما
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 خر.رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ بِ 

   
ية ( ما هٌ لردؤ س لرمس فادة م  199ـ س ٍَّ ع ق ة َس لد لع غز 

ؤضييٌ   آصيي  مييع لرؤسيي ل   ييلي   آلٍيي    ريي   سييلم ٍيي م 
؟  لدؤ 

ـة ريض اهلل ظــف مـع ؿ مِ ُيتعؾَّ ( ـج  ـ ؿصة َشـقاد بــ ؽِزيَّ

 ـثـرةٌ  افرشقِل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ يقم بـدر أمـقرٌ 

 :ظذ شبقؾ ادثال  مـفا

 وآشتعالء ، وظدم افتؽز   أمهقة ظدل افؼائد يف رظقتف -8

 ظؾقفؿ.

تعؾقؿ افـبل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ ٕصحابف أمهقة  -2

 ب.افـظام وافستق

، مثؾ ما ؾعؾ َشقاد  جقاز افتزك بإكبقاء وافصاحلغ -3

ة ريض اهلل ظـف.ا  بـ ؽِزيَّ

 ضورة ضاظة أمر افؼائد. -4
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 ـقن افبطـ فقست ظقرة. -5

 ُيب ظذ ادسؾؿ تذـر ادقت يف ـؾ أحقاكف.  -6

   
( نٍف   ف لرقؤ ع لرنؤٍم   لئة لرؤس ل   لي   191ـ س

ٍضييهم آلييي ق ييال َآيي آلٍيي    ريي   سييلم رجٍ يي  هم ٍيي م  َ حؤ  د ِّ
؟  لدؤ 

( وصػ احلؼ  تبارك وتعاػ حَتـريض افـبـل صـذ اهلل ـج

ظؾقف وآفف وشؾؿ ٕصحابف ريض اهلل ظـفؿ يقم بـدر ظـذ 

ڎ   ڌڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌچ  : افؼتــال بؼقفــف

ک ک ک ک  ڑڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ

ــــــــقرة ]   چگ گ گ   گ ڳ   ڳ     ڳ ڳ ڱ  ش

 .[(65) إكػال

   
 ( نٍف لدأ لرق ال فٌ غز ة لدؤ؟192ـ س

ـ جـقش : حقث خرج مِ  ( بدأ افؼتال يقم بدٍر بادبارزةـج

 ؿريش ثالثة ؾرشان يطؾبقن مـ ادسؾؿغ ادبارزة وافؼتال.
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م  لرملاؤز ع لرثالثة مع لرنفاؤ  لرمسلمٍع؟ 193ـ س  ( َمع ه 

ُظتبُة بـ َربِقعـة وَصـقبة بــ  : ( خرج مـ جقش ؿريشـج

، ؾخرج ُلؿ مـ صـباب  د بـ صقبة بـ َربِقعةـوافقفق ربقعة

صـذ اهلل ظؾقـف وآفـف  هؿ افرشـقُل ، ؾـردَّ  الثةـإكصار ث

صذ اهلل ظؾقف وآفف ، وأخرج ُلؿ ثالثة مـ أهؾ بقتف  وشؾؿ

 : هؿوشؾؿ و

 ظبقدة بـ احلارث بـ ادطؾب بـ ظبدمـاف. -8

 زة بـ ظبدادطؾب بـ هاصؿ بـ ظبدمـاف.مَح  -2

ـ أا ضافـب بــ ظبـدادطؾب بــ هاصـؿ بــ ظع بـ -3

 ظبدمـاف. 

 ؟ لرملاؤزٍع ؟  ما م ٍؤ   ( نٍف دلؤت لرملاؤزة194ـ س

( بارز ظُع بـ أا ضافب ريض اهلل ظـف افقفقَد بـ صـقبة ـج

ؿزُة ـوبارز َح  ، افقفقدَ ريض اهلل ظـف ، ؾؼتؾ ظٌع  بـ ربقعةا

زُة ؾؼتؾ مَح ،  بقعةقبَة بـ رَ ادطؾب ريض اهلل ظـف َص  بـ ظبدا
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، وبارز ُظبقدة بـ احلـارث ريض اهلل ظــف ُظتبـَة بــ  قبةَ َص 

رَّ َؽـ، ؾَ  ، ؾلصـقب آثــان اـ، ؾاختؾػا يف ضبتقفؿ ربقعة

، وُأخـَذ ُظبقـدة بــ  زُة وظٌع ظذ ُظتبة بـ ربقعة ؾؼتالهمَح 

 .(8)وًحارُ صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ َم  احلارث إػ افرشقلِ 

   
لٍدة لع لرحاؤث ؤضٌ   آص ؟( ما م 195ـ س  ٍؤ آ 

َـّ مــ افـبـل ـج ( ـان ُظبقدة بـ احلارث ريض اهلل ظـف أش

، وــان أــز  ؼ شــقاتـصذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ بعـ

، وفؼـد ُؿطعـت رجُؾـُف  واحٍد يف جقش ادسؾؿغ يقم بدرٍ 

،  ؼـغـيقم بدٍر إثر ادبارزة افتل دارت بغ ادسؾؿغ واد

 .(2)جراحتفطؼة افصػراء متلثرا بِ ؿـؾاشتشفد بِ 

   

 

 [. 6964( مسـد أا ظقاكة برؿؿ ](8

 (. 466( آشتقعاب يف معرؾة إصحاب )(2
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 والوك خمطط توضوحي لعملوة املبارزة
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؟196ـ س ل َق  ٍل  رلمسلمٍع ٍ م لدؤ   ( َمع ه  أ َّ

مـقػ ظؿـر  (8)( أول ؿتقؾ مـ ادسؾؿغ يقم بدٍر ِمْفَجعـج

 .(2)، ُرمَل بسفؿ ؾؼتؾف بـ اخلطاب ريض اهلل ظـفا

   
ل  ه199ـ س  ؟ ٍد مع لألص اؤ ٍ م لدؤ  ( َمع ه  أ َّ

، وـان اشتشفاده بعد  ( حارثة بـ ُااؿة ريض اهلل ظـفـج

 ِمْفَجع ريض اهلل ظـف.

   
َؤلقة ؤضٌ   آص 198ـ س  ؟ ( نٍف ق   َل حاؤثة لع س 

ؼب مــ ـ( بقـًم حارثـة بــ ُااؿـة ريض اهلل ظــف يــج

 ، ؾلصاب  سفؿـاحلقض إذ رماه حبَّان بـ افَعِرؿة ب

 

،  ، أصؾف مـ افقؿـ مقػ ظؿر بـ اخلطاب ريض اهلل ظـف : ( ِمْفَجع بـ صافح(8

َـّ ظؾقف ظؿر بـ اخلطاب  : هق مـ َظّؽ أصابف ِشَباء ؿال ابـ هشام ، ؾؿ

 (. 713عرؾة إصحاب )بافعتؼ. اكظر آشتقعاب يف م

 (. 3/315( افبداية وافـفاية )(2
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 ، ؾاشتشفد يف شبقؾ اهلل. رتفحـج

   
 يلي   آلٍي    ري   سيلم  لرؤسي ل   ( ما هيٌ   يٍة  198ـ س

مع خؤج مع لرم ؤنٍع م نؤًها،  ناع ر  سالقة فٌ أل حال  ل  
ٍِّة لرمسلمٍع ٍ  ؤف لأذ  ؟ خدمة لرمسلمٍع،  رم 

( أمر افرشـقُل صـذ اهلل ظؾقـف وآفـف وشـؾؿ أصـحاَبُف ـج

ـ ــان فـف شـابؼة يف بعدم ؿتؾ مَ  رضقان اهلل تعاػ ظؾقفؿ

،  ادطؾـب اس بــ ظبـدأمثال ظؿف افعبَّ  : خدمة ادسؾؿغ

خسي بـ هشام افذي ؿام بـؼض صحقػة مؼاضعة افبُ  وأا

 ؿريش فبـل هاصؿ.

   
  ٍؤ  ألٌ لرلخ ؤً لع ه ام؟( ما مَ 119ـ س

( حاول افصـحابُة رضـقان اهلل تعـاػ ظؾـقفؿ افعؿـَؾ ـج

ــف وشــؾؿ يف أا اهلل  بقصــقة رشــقلِ  ــف وآف صــذ اهلل ظؾق

،  ، ؾؽاكقا حريصـغ ظـذ ظـدم ؿتؾـف خسي بـ هشامافبُ 

 ، ؾُؼتَِؾ يقم بدٍر. ، إٓ أكَّف أصَّ ظذ افؼتال وحاوفقا أَاهُ 
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ة  ق ل ألٌ لرلخ ؤً لع ه ام111ـ س  ؟ ( ما ق َّ

اهلل  ( دا شؿع افصحابُة رضقان اهلل تعاػ ظؾقفؿ رشقَل ـج

خـسي : )َمـ َفِؼَل أبـا افبُ  ظؾقف وآفف وشؾؿ يؼقل صذ اهلل

ر بـ ِذياد ريض اهلل ظـف يقم بدٍر ؾؼال  ؾال يؼتؾف( فؼقَّف ادجذَّ

، ؿد َّنَـك رشـقُل اهلل صـذ اهلل ظؾقـف  خسي: )يا أبا افبُ  فف

 : فؼد خرجـُت  خسيوآفف وشؾؿ ظـ ؿتؾؽ( ؾؼال أبق افبُ 

مصـر زمـقع؟ ، ؾـًم  مـ مؽة مع زمقع ُجبارة بـ مؾقحـة

ر بـ ِذياد ،  ؾَِؽ ـحـ بتارـل زمقـ: ٓ واهلل ما كَ  ؾؼال ادجذَّ

: ٓ  خسيافبُ ما أمركا رشقل اهلل إٓ بَؽ وحدك. ؾؼال أبق 

: ٓ تتحدث ظـل ؿـريش  َـّ أكا وهق مجقًعا، إًذا ُٕمقتَ  واهلل

، ؾؼـال فــف  ؿؽـة أع ترــت زمــقع ِحرًصـا ظـذ احلقــاةبِ 

رـاف  ، ؾؾـًمَّ  ؟  ؾلبك إٓ افؼتـال سؾؿف ؿاتؾتؽ: إْن مل تُ  ؿجذَّ

 : ز افشعر ؿائاًل كازفف جعؾ أبق افبخسي يرجَت 
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ــــــــف ٍة َزِمقَؾ ــــــــرَّ ـُ ُح ــــــــ ــــــــؾِؿ اب ـْ ُيس ــــــــ  َف

ــــــــــــــفُ   ــــــــــــــا أـقَؾ ــــــــــــــاِرْق َجَزًظ  وٓ ُيَػ

ــــــــــك َيُؿــــــــــقَت أو َيــــــــــَرى َشــــــــــبِقَؾفُ    حتَّ

ر بـ ِذياد ريض اهلل ظـف صعًرا يؼقل ؾقف   : ؾلكشد ادجذَّ

رُ  ــــــــا ادجــــــــذَّ ــــــــعّ  أَك ـــــــــ َب  (8)وأصــــــــِع ِم

ــــــــــل  ــــــــــك تـثـ ــــــــــِة حتَّ ـــــــــــ باحلرب  أضع

ًرا َيػــــــــــري َؾــــــــــِرّي    وٓ تــــــــــرى ُمــــــــــذ 

ُر ريض اهلل ظـف أبا افبُخسي بـ  ؾاؿتتال  ، ؾَؼَتَؾ ادجذَّ

ُر إػ افرشقلِ  هشام صذ اهلل ظؾقف وآفف  ، ثؿ اكطؾؼ ادجذَّ

 ، وؿصة ؿتؾف. خسيخز أا افبُ وشؾؿ خُيزه بِ 

   

 

، وافـسبة إفقف بؾقي. (8 ر بـ ِذياد هق مـ ؿبقؾة َبِعّ  ( ادجذَّ
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مَ  (112ـ سيي ام لألص يياؤً ؤضييٌ   َمييٍييؤ لييع لرح  مييا ق يية آ 
 ؟ آص  ٍ م لدؤ

ام إكصـاري ريض اهلل ـَؿـر بـ احلُ ظـدما شؿع ُظؿَ  (ـج

ض ادسؾؿغ  ظـف رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ ُير 

: )ؿقمـقا إػ جــٍة ظرضـفا  ؼـغ بؼقفـفـظذ ؿتـال ادـ

ــافســؿقات وإرض( ؿــال ظُ  ــ : يارشــقل اهلل رٌ َؿ  ةٍ ، جـَّ

اهلل صـذ اهلل  ظرضفا افسؿقات وإرض؟! ؾؼال رشقُل 

 ، ؾؼال رشقُل  : بٍخ بٍخ  رٌ ، ؿال ُظؿَ  : كعؿ ظؾقف وآفف وشؾؿ

بٍخ : ؽ ظذ ؿقفؽ ؾُ ؿِ : ما َي  اهلل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ

ــٍخ  ــ ب ــال ُظَؿ  ، إٓ رجــاء أنْ  ٓ واهلل يارشــقل اهلل : رٌ ؟ ؿ

ل اهلل صـذ اهلل ظؾقـف وآفـف ، ؾؼال رشـق افَ قن مـ أهؾِ ـأـ

َـّ ثؿ مِ  اٍت ؾلـَؾ رَ ؿَ ـ، ؾلخرج تَ  أهؾفا ـْ ؽ مِ : ؾنكَّ  وشؾؿ ـف
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َ  ؿال َ  رايت هذه: فئـ حققت حتك آـؾ مَت  ، ضقيؾة ا حلقاةٌ ، إّنَّ

 .(8)ؾرمك بافتؿرات ؾؼاتؾ حتك ؿتؾ يف شبقؾ اهلل صفقًدا

   
مَ  (113ـ سيي ام َميييٍيييؤ ليييع لرح  ميييا هيييٌ لأللٍيييات لر يييٌ أص يييأها آ 

لألص يياؤً ؤضييٌ   آصيي  آصييد مييا ؤمييي لييار مؤلت  مضييي 
 ؟ مقا ال فٌ سلٍل   ٍ م لدؤ  

ًرا ريض ؿَ روى فـا أكس بـ مافؽ ريض اهلل ظـف أنَّ ظُ  (ـج

 : اهلل ظـف ؿال صعًرا

ــــا إػ اهلل بِ  ــــرـًض  ادِ زَ  رِ ِغ

 

ــ ــك وظَ إٓ افت َؼ ــ َؾ َؿ  ادِ ادَع

 
 ادِ َفــظــذ اجلِ  يف اهللِ وافصــزَ 

 

 ادِ َػــافـَّ  ةُ زاٍد ُظرَضــ ـــؾ  و

 
 ادِ َص وافرَّ  ك وافز  ؼَ افت   ؽرَ 

   
َميام ز ل  ٍَّ مَ ( ما هٌ لرخ   ٍة لر ٌ  َ 114ـ س َمٍؤ ليع لرح  ها آ 

 ؟ لألص اؤً ؤضٌ   آص 

 

 [ مـ رواية أكس بـ مافؽ ريض اهلل ظـف. 8918( صحقح مسؾؿ برؿؿ ](8
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آخك ؿد ( ـان ُظَؿر بـ احلًَُمم إكصاري ريض اهلل ظـف ـج

قـدة بــ بظُ وبغ صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ بقـف اهلل  رشقُل 

ا مًعا يقم ، وؿد اشتشفدَ  يقم اُلجرة احلارث ريض اهلل ظـف

  .اـ، ؾريض اهلل تعاػ ظـفؿ بدرٍ 

 لرؤس ل   لي   آلٍ    ري   سيلم لرق يالَ  ( هل لا ؤَ 115ـ س
 ؟ لصفس  ٍ م لدؤ  

:  ( يؼقل اإلمام ظع بــ أا ضافـب ــرم اهلل وجفـفـج

ـُ )فؼد رأيتـا يقم بدٍر وكَ  اهلل صـذ اهلل برشـقل  كؾـقذُ  حـ

، وـان مـ أصد  ، وهق أؿربـا إػ افعدو ظؾقف وآفف وشؾؿ

 .(8)افـاس يقمئذ بلًشا(

   
 ميزة ليع آليدا صفسي  حَ َهي( ما هٌ لر المية لر يٌ َآلَّيَم ل  116ـ س

 ؟ لرمطلل ٍ م لدؤ  

 

 [ مـ رواية ظع بـ أا ضافب ريض اهلل ظـف. 654( مسـد أمحد برؿؿ ](8
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ــ( ـــان مَحـــجــ  طِ رزة بـــ ظبــدادطؾب ريض اهلل ظـــف فُػ

، ؾؼـال  ة يف صـدرهبريشـة كعامـ فُ َؿ كػَس ؾَّ ، ؿد ظَ  صجاظتف

بـ خؾػ فعبدافرمحـ بـ ظـقف ريض اهلل ظــف بعـد  ةُ أمقَّ 

ؿ بريشة كعامة يف صـدره؟ ـ افرجؾ ادعؾَّ : مَ  اكتفاء احلرب

،  ادطؾـب زة بـ ظبد: ذاك مَح  ؾلجابف ظبدافرمحـ بـ ظقٍف 

 ا إؾاظقؾ.ـَ : ذاك افذي ؾعؾ بِ  بـ خؾػ ؿال أمقَّة

   
 لي   آلٍ    ر   سلم أع  نٍف لس طاع لرؤس ل   (119ـ س

 ؟   آلي لرق ال ٍ م لدؤٍ حمِّس أ حالَ 

ـب رشـقُل  (ـج اهلل صـذ اهلل ظؾقـف وآفـف وشـؾؿ  فؼد رؽَّ

ـ ُيؼتـؾ مــفؿ مَ  هؿ بلنَّ ، وبؼَّ  أصحابف يف ؿتال ادؼـغ

صـذ اهلل ظؾقـف  ، ؾؾف اجلـة. ـًم ثبَّت افرشقُل  ؼباًل ابًرا مُ َص 

بؼقفـف: إنَّ اهلل تعاػ ظؾـقفؿ رضقان  فُ وآفف وشؾؿ أصحابَ 

د ُلـؿ مـقاضـ  ك حؾقػ ادسؾؿغ بؿشقئة اهللـافـَّ  ، ؾحدَّ
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اب ُر بـ اخلطَّـؿَ اديد ؿريش وزظًمئفا، ؾؼال ظُ ـَ مصارع َص 

اهلل صذ اهلل ظؾقف وآفـف وشـؾؿ  : )إنَّ رشقَل  ريض اهلل ظـف

 : هذا مكـعُ  : يؼقُل  أهؾ بدٍر بإمس ارعَ َص ـان ُيريـا مَ 

ؾقافـذي ):  صاء اهلل( ؿال ظؿر ريض اهلل ظـف ؽًدا إنْ  ؾالنٍ 

صـذ  اهلل ، ما أخطئقا احلدود افتل حدَّ رشقُل  بعثف باحلؼ  

 .(8)(اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ

   
نا ة لع مح ع ؤضٌ   آص  آ118ـ س  مادص( ماذل  صع آ 

 ؟ ٍ م لدؤ      لصقطع سٍف  

ػل ـع شقـ: اكؼط ( ؿال ُظؽاصة بـ حمصـ ريض اهلل ظـفـج

صذ اهلل ظؾقف وآفف وشـؾؿ اهلل  ، ؾلظطاع رشقُل  قم بدرٍ ـي

 

 [ مـ رواية أكس بـ مافؽ ريض اهلل ظـف. 2873رؿؿ ]( صحقح مسؾؿ ب(8
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، ؾؼاتؾت بف حتك هزم  ضقيؾ أبقُض  ٌػ ، ؾنذا هق شق قًداظُ 

 .(8)حتك مات هظـدافسقػ ، ومل يزل  رـغـاهلل ادش

   
يَؤلقة ميع ؤسي ل    يلي 118ـ س ( ما ق ة أم حاؤثة ليع س 

 ؟ للصها فٌ غز ة لدؤل لس  هاد ق    آلٍ    ر   سلم آَ 

 ( جاءت أم حارثة بـ ُااؿة ريض اهلل ظـفا إػ رشقلِ ـج

، ؿـد  : يارشـقل اهلل اهلل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ ؾؼافت

، أصـز  : ؾـنن يؽــ يف اجلــة ــلظرؾَت مـزفة حارثـة مِ 

 ، تَر ما أصـع. ؾؼال رشقُل  ، وإن تؽـ إخرى حتسبأو

 ةٌ ـَّـَج )ويؽ! أَهُبْؾِت؟! أوَ :  اهلل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ

 

 (.3/324( افبداية وافـفاية )(8
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ــ ــلَّ  ةٌ دَ واِح ــ ه ــ؟! إّنَّ ــرة اٌت ا جـَّ ــ ـث ــ، وإكَّ ة ف يف جـَّ

 .(8)افػردوس(

   
ٍ  129ـ سيي َثَميية لييع لرحيياؤث ( مييا ق يية لس  ييهاد سيي د لييع َخ

؟  ؤضٌ   آصهما ٍ م لدؤ 

( دا اشـتـفض افرشـقُل صـذ اهلل ظؾقـف وآفـف وشـؾؿ ـج

َثَؿـُة بــ احلـارث ٓبــف ، ؿال َخق ؾخروج فبدرأصحاَبف ف

، وأؿـؿ  ، ؾـثثِرع بـاخلروج ِدَكا أن ُيؼـقؿَ َح : ٓ ُبدَّ َٕ  َشعدٍ 

 ةِ : )فـق ــان ؽـر اجلـَّـ ، ؾلبك شعٌد وؿال اـَ أكَت مع كسائِ 

، ؾاشـَتَفَؿ  ٔثرُتؽ بف(: إع أرجق افشفادة يف وجفل هـذا

، ؾحرض  ، ؾخرج افسفُؿ ظـد شعد هق وأبقه ظذ اخلروج

 

اؿة ريض اهلل ظـفا.2754صحقح افبخاري برؿؿ ]( (8   [ مـ رواية أم حارثة بـ ُاَ
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بــ ا: إنَّ افـذي ؿتؾـف ضعقؿـة  ، ؿقـؾ شفد ؾقفابدًرا واشت

 .(8): ظؿرو بـ َظبدودٍ  ، وؿقؾ ظدي

   
ليع ل( ما ه  لردؤس لرمس فاد مع ق ل س د لع خٍثمة 121ـ س

ية   لرحاؤث ؤضٌ   آصهما أللٍ  ََ    )ر  ناع غٍيؤ لرَجصَّ ي آلثؤ  
 ل (؟

( يستػاد تـاؾس افصحابة رضقان اهلل تعاػ ظؾـقفؿ يف ـج

َبات واجلفاد يف شبقؾ اهلل: إذ مل يتـازل شعد بـ خقثؿة افُؼرُ 

ريض اهلل ظـفًم فقافده ظـ اخلروج مع افرشـقل صـذ اهلل 

،  ظؾقف وآفف وشؾؿ يف اجلفاد: ضؾًبا فالشتشفاد يف شبقؾ اهلل

فف مطؾبف ؾاشتشفد ببدٍر، واشتشـفد وافـده   اهللُ َؼ وؿد حؼَّ 

 ٍد.ُح ة بـ احلارث يف ؽزوة أُ ؿَ قثَ َخ 

   

 

 (. 279( آشتقعاب يف معرؾة إصحاب )(8
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َمٍؤ لع أليٌ  قَّيار ؤضيٌ   آصي  ٍي م 122ـ س ( ما ق ة آ 
 ؟ لدؤ  

( أراد ُظَؿر بـ أا وؿَّاص ريض اهلل ظـف اخلـروج مـع ـج

ه اف افـبل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ يقم بدرٍ  صذ  ـبل، ؾردَّ

بسبب صغر ِشـ ف، ؾبؽـك ُظَؿـر بــ  :اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ

صذ اهلل ظؾقـف  زه افرشقُل أا وؿَّاص ريض اهلل ظـف، ؾلجا

ــقم  ـــ وٍد وـــان ُظؿــُره ي ــف وشــؾؿ، ؾؼتؾــف ظؿــرو ب وآف

 .(8)( شتة ظؼ شـة86) اشتشفاده يف بدرٍ 

   
ييع ل َنيي123ـ سيي َمٍييؤ لييع ألييٌ  اس  ( مييا هيي  لرييدؤس لرمسيي فاد م  آ 

 لي   آلٍ    ر   لرؤس ل       قَّار ؤضٌ   آص  آصدما ؤدَّ 
 ؟  سلم آع لرخؤ ج م   ٍ م لدؤ  

 

 (. 484( آشتقعاب يف معرؾة إصحاب )(8
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ظـذ ظــفؿ تعاػ ريض اهلل ( يستػاد حرص افصحابة ـج

،  آشتشفاد يف شـبقؾ اهلل، وضورة ضاظـة أهـؾ اخلـزة

 م.ٓ يـػع ؾقفا افـَّدَ  حتك ٓ يـدم اإلكسان يف شاظةٍ 

   
( ما سلل  ضاآف حزع س د لع ألٌ  قار ؤضٌ 124ـ س

؟    آص  آلي ق ل أخٍ  ٍ م لدؤ 

: دـا ــان  ؿالريض اهلل ظـف  ( ظـ شعد بـ أا وؿاصـج

، وؿتؾت شـعقد بــ افعـاص  ، ُؿتؾ أخل ُظَؿر درٍ ـقم بـي

ك )ذا افؽتقػة( ؾلتقت بف كبل اهلل  وأخذت شقػف وـان ُيسؿَّ

، ؾؼـال اذهـب ؾاضرحـف يف  صـذ اهلل ظؾقـف وآفـف وشـؾؿ

ـ ؿتـؾ ٓ يعؾؿف إٓ اهلل ِمـ : ؾرجعت وا ما ، ؿال افؼبض

ًم جـاوزت إٓ يسـرا حتـك : ؾـ ، ؿـال أخل وأخذ شؾبل
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، ؾؼال يل رشـقل اهلل صـذ اهلل ظؾقـف  كزفت شقرة إكػال

 . (8): )اذهب ؾخذ شقػؽ( وآفف وشؾؿ

   
 ؟  مع لرمسلمٍع هل حضؤت لرمالئنة غز ة لدؤ   (125ـ س

مع ادسؾؿغ ـًم  ، حرضت ادالئؽة ؽزوة بدرٍ  كعؿ (ـج

ٺ ٺ ٺ چ  : تبارك وتعاػ ظـ ذفؽ بؼقفف أخز احلؼ  

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ     ڦ  ٿٿ     ٿ  ٿ

چ  چڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ     ڃ ڃ ڃ

چ چ ڇ ڇ ڇ   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

 گڎ ڈ  ڈ ژ ژ ڑ ڑ     ک ک ک ک گ

 .[شقرة آل ظؿران] چگ   گ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

   
 ؟ نٍف ناع حض ؤ جلؤٍل آلٍ  لرسالم رغز ة لدؤ   (126ـ س

 

 ـ رواية شعد بـ أا وؿَّاص ريض اهلل ظـف. [ م8556( مسـد أمحد برؿؿ ](8
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جزيؾ ظؾقـف وشؾؿ صذ اهلل ظؾقف وآفف  وصػ افـبل   (ـج

،  : )هذا جزيؾ آخٌذ بـرأس ؾرشـف بؼقفف افسالم يقم بدرٍ 

 .(8)(اُة احلرِب دَ ظؾقف أَ 

   
هل   ؤ لر حالة ؤضٌ   آصهم ل ج د لرمالئنة  (129ـ س

 ؟  ق ارهم م هم ٍ م لدؤ  

ؿال ظبداهلل بـ ظباس ريض اهلل ظـفًم: بقـًم رجؾ مـ  (ـج

، إذ  فامَ رـغ أمَ ـرجؾ مـ ادش يف أثر ادسؾؿغ يقمئذ يشتد  

:  ، وصـقت افػـارس يؼـقل ضبة بافسـقط ؾقؿـف عَ ؿِ َش 

،  ًقاسـتؾؼِ رَّ مُ َخـ، ؾَ  فُ امَ أمَ  كِ ( ؾـظر إػ ادِؼ (2))أؿدم َحقُزوم

ة ـ، ـرضبـ ، وُصـؼَّ وجفـف ، ؾنذا هق ُخطِؿ أكػف ؾـظر إفقف

 

 ا. ـبـ ظباس ريض اهلل ظـفؿا[ مـ رواية 3773( صحقح افبخاري برؿؿ ](8

 . ظؾقف افسالم : اشؿ اخلقؾ افذي يؿتطقف ادَؾؽ ( َحقُزوم(2
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ريض اهلل  ؾجاء إكصاري ، عرض ذفؽ أمْجَ ـ، ؾاخ افسقط

ث بذفؽ رشقَل ، ؾحظـف اهلل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشـؾؿ  دَّ

 .(8)اء افثافثة(ــ افسؿدٌد مِ : ذفؽ مَ  : )صدؿت ؾؼال

   
 ؟ نم ناع آدد ق لي لرم ؤنٍع  أسؤلهم ٍ م لدؤ   (128ـ س

،  (رجـاًل  71) ؿؼـغ شبعغـادسؾؿقن مـ اف َؾ تَ ( ؿَ ـج

 .(رجاًل  71) وا شبعغوأُا 

   
؟( نم للغ آدد 128ـ س  ق لي لرمسلمٍع ٍ م لدؤ 

:  ر رجـاًل ـ( اشتشفد مـ ادسؾؿغ يقم بدٍر أربعة ظشــج

 ، وثًمكقة مـ إكصار. مـفؿ شتة مـ ادفاجريـ

   
،  لر لياس ليع آليدلرمطللَمع لر حالٌ لريذً أسيَؤ ( 139ـ س
 ؟ ٍ م لدؤ  لرصلٌ  لي   آلٍ    ر   سلم  مَّ آَ 

 

 [ مـ رواية ظؿر بـ اخلطاب ريض اهلل ظـف. 8763( صحقح مسؾؿ برؿؿ ](8
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: جـاء رجـؾ  ظــف ؿال ظع بـ أا ضافـب ريض اهلل (ـج

مـ إكصار بافعباس بــ ظبـدادطؾب أشـًرا يـقم  ؿصرٌ 

: (8): يارشقل اهلل، إنَّ هذا واهلل ما أاع، ؾؼال افعباُس بدرٍ 

مـ أحســ افــاس وجًفـا ظـذ  (2)حفؼد أاع رجؾ أجؾَ 

: أكـا  ، ؾؼـال إكصـاري ، مـا أراه يف افؼـقم (3)أبؾؼ ؾرسٍ 

 

: ٕكف  ادطؾب ريض اهلل ظـف أن يلاه إكصاري دا أكؽر افعباس بـ ظبـ( إكَّؿ(8

ؾؾؼد ذـر ابـ ظبدافز يف  : ، ؾال يؼدر ظؾقف رجؾ ؿصر ضخؿ اجلثةِ 

( أنَّ جابر بـ ظبداهلل ريض اهلل 558آشتقعاب يف معرؾة إصحاب )

، ؾًم أصبـا َؿؿقًصا  : أردكا أن َكؽُسَق افعباس حغ ُأِاَ يقم بدر ا ؿالـظـفؿ

 ، إٓ ؿؿقص ظبداهلل بـ ُأا.  فيصؾح ظؾق

 هق افذي اكحرس صعره ظـ جاكبل رأشف. : ( افرجؾ إجؾح (2

 . افتحجقؾ إػ افػخذيـهق ما ارتػع ؾقف بؾؼ :إس َر ػَ ( اف(3
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صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ:  ، ؾؼال افـبل أاتف يارشقل اهلل

 .(8)ـريؿ( ٍؽ ؾَ ؿَ ؾؼد أيَّدك اهلل بِ : شؽت اُ )

   
يَهؤ  م ي قال لرصلٌ  يلي   آلٍي    ري   سيلم (131ـ س   )أس 

 ؟ ألص ٍع  لر لَّاس(

، ؾصار  ، ُصدَّ ظؾقف وثاؿف ظـدما ُأِا افعباس يقم بدرٍ  (ـج

اهلل ظؾقـف  اهلل صـذ ، ؾؾؿ يـؿ تؾؽ افؾقؾة رشـقُل  يئـ أكقـًا

:  ؟ ؿـال كبـل اهلل يـا : مـا أشـفركَ  ، ؾؼقؾ فـف وآفف وشؾؿ

ـ ؾـلرخك ِمـ مـ افؼـقم اس( ؾؼام رجٌؾ افعبَّ  ٕكغِ  رُ )أشفَ 

:  ف وشـؾؿـ، ؾؼال رشـقل اهلل صـذ اهلل ظؾقـف وآفـ اؿفـثَ وَ 

: أكا أرخقت  ؟( ؾؼال افرجؾ اس)مايل ٓ أشؿع أكغ افعبَّ 

 

 [ مـ رواية ظع بـ أا ضافب ريض اهلل ظـف. 948( مسـد أمحد برؿؿ ](8
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:  هلل ظؾقـف وآفـف وشـؾؿؾؼال رشقل اهلل صذ ا ، ـ وثاؿفمِ 

 .(8)ؿ(فِ ى ـؾ  )ؾاؾعؾ ذفؽ بإَا 

   
( مع لر حالٌ لرذً أسؤ خارد ليع ه يام لرمخز ميٌ 132ـ س

 ؟ ٍ م لدؤ  

ة ريض اهلل ظـف.( أاه َشقَ ـج  اد بـ َؽِزيَّ

   
 ؟ ( ما ه  م ٍؤ  أسؤى لدؤ133ـ س

اهلل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ أصـحاَبف  ( صاور رشقُل ـج

، ؾـاؿسح أبـقبؽر  ن اهلل تعاػ ظؾقفؿ يف أاى بـدرٍ رضقا

 ديـة مــفؿ: فتؽـقن ؿـقةً افصديؼ ريض اهلل ظـف، أخذ افػِ 

، ظسـك اهلل أن هـدهؿ، واؿـسح  فؾؿسؾؿغ ظذ افؽػـار

 

 (. 556( آشتقعاب يف معرؾة إصحاب )(8
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: همٓء أئؿـة  ظؿر بـ اخلطاب ريض اهلل ظـف ؿتؾفؿ ؿائاًل 

 ه.افؽػر وصـاديدُ 

   
 ؟ ى لدؤ  صزرت فٌ أسؤَ ( ما هٌ لآلٍة لرنؤٍمة لر ٌ 134ـ س

 ۉ ۅ ۅ  ۋ ۋ  ٴۇ          ۈ ۈ چ : ( كزل ؿقفف تعاػـج

 وئ ەئەئ ائ ائ  ى ى ې ېې ې ۉ

 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ   ۈئ            ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ

 .[شقرة إكػال] چ ی ىئ
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 ؟ ا أ ل أسٍؤٍع ٍأسؤهما لرمسلم ع ٍ م لدؤ  مَ ع ه  ( مَ 135ـ س

  يـقم بـدرٍ ( ـان أول أشريـ وؿعا يف أيدي ادسـؾؿغـج

  بـ احلارث.افـرْض و ؼبة بـ أا ُمَعقطظُ  : اـَمُه 

   
 م؟ه  مٍ   جَ ًدل ر   حَّ ( هل ناع مقدلؤ لرفدٍة  ألسؤى لدؤ  م  136ـ س

، ؾؿــ  ؼدار افػدية جلؿقع أاى بـدرٍ مل يتساَو مِ ٓ : ( ـج

ة آٓف ـأربع ، أخذ ادسؾؿقن مـف رٌ ـوؾق ـان مـفؿ فف ماٌل 

، جعــؾ  ُلــؿ ؾــداء مـــ إاى، ومـــ مل يؽـــ  درهــؿ

 إكصار افؽتابة. هؿ تعؾقؿ أوٓدِ ادسؾؿقن ؾداءَ 

   
ييع139ـ سيي لٍ  دة  ؛ ( َمييع لرييذً فييدى ألييا لر ييار لييع لرؤَّ ز ج لرسيٍي

 زٍصل للصة لرؤس ل  لي   آلٍ    ر   سلم؟

( أرشؾت زيـب ابـة افرشقل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ ـج

،  دي زوجفا أبا افعاص بـ افربقع: تػ اهُت ؿالدَ ُلا ؾقف  بًملٍ 

وا ظؾقفـا  اهَ أشـرَ ريض اهلل ظــفؿ ؾلضؾؼ افصحابة  ، ورد 

 : إـراًما فرشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ.  اهَتَ ؿالدَ 
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زٍصيل للصية لرؤسي ل ر لريدها  يلي  ( ماذل   صٌ قالدة  138ـ س

 ؟   آلٍ    ر   سلم

افتـل  ظؾقف وآفف وشؾؿ افؼالدةَ صذ اهلل  ( َدَّا رأى افـبل  ـج

رقَّ  ، فتػدي زوجفا : ريض اهلل ظـفا ا ابـتف زيـببعثت ِبَ 

 افؽـزى ة: ٕنَّ تؾؽ افؼالدة هـل مــ زوجتـف خدُْيـ ُلا

ا ٓبـتفا زيـب يقم زواجفـا مــ أا ريض اهلل ظـفا أهدهْتَ 

بِقع صـذ اهلل ظؾقـف وآفـف  ، ؾتذـر افرشـقُل  افعاص بـ افرَّ

 . ًَم وابـتف ورقَّ َُلُ  فُ زوجتَ وشؾؿ 

   
ألييٌ آييزة آمييؤ  لييع آلييد  لييع ( نٍييف نيياع فييدلس 138ـ سيي

 ؟ آثماع لع أهٍل لع حذلفة

، ؾـلاه  رـل ؿـريشـ( ـان أبق ظزة ؿد خرج مع مشــج

، ـ مالٍ ، فؼد ظرؾت مايل مِ  : يارشقل اهلل ، ؾؼال ادسؾؿقن

ظؾقــف َـّ ، ؾَؿــ َعَّ َظــ ـْ ، ؾـامـُ  وذو ظقــال وإع فـذو حاجــةٍ 

اهر وأخذ ظؾقف أٓ ُيَظـصذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ افرشقل 
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صذ اهلل ظؾقف وآفـف اهلل  شقَل ؿدح أبق ظزة ر، ؾ ًداظؾقف أَح 

 : ؿائاًل وشؾؿ 

ـًدا ل افرُشـقَل حَمؿَّ ـْ ُمبؾـٌغ َظــ   َم

 

 

 

ـــَؽ َحـــِؼ وادؾِقـــُؽ مَحِقـــدُ   بلكَّ

 

 

 

ــ ــدُظق إػ احل ــرٌؤ َت ــت ام  ؼ  وأك

ــــــــــــــــــــــــــَدى  واُلُ

 

 

 

 اهللِ افعظـقِؿ َصـفقدُ  ِمــ ظؾقَؽ 

 

 

 

ــاَءةً  وأكــَت  ــا َمَب ئــَت ؾقـَ  امــرٌؤ ُبق 

 

 

 

ــ ــُعقدُ َُلَ ــفَؾٌة وُص  ا درجــاٌت َش

 

 

 

 ؾنكَّــؽ َمـــ َحاَربَتــُف دَََحــاَرٌب 

 

 

 

ـْ   َشــادََْتُف َفَســِعقدُ  َصــِؼِل وَمــ

 

 

 

ــفُ  ــدًرا وأهَؾ ــرُت َب ـ  ـْ إذا ُذ  وفؽــ

 

 

 

ــ َب مــا ا َح ــلوَّ ــقدُ ـَت ٌة وُؿُع  رْسَ

 

 

 

   
 يلي   آلٍي   ( هل  فَّي أل  آزة ل ؤط لرؤسي ل  149ـ س

 ؟ لمسلمٍع لرم ادلة رلرمظاهؤة  م  دَ آَ  عم   ؛ آلٍ   ر   سلم 

ارًبا حَ ـ، بـؾ خـرج ُمـ رضفـمل يقف  أبق ظزة بشـٓ : ( ـج

، ؾطؾـب  ثاكقـة ادسؾؿقن مرةً  ، ؾلاهُ  فؾؿسؾؿغ يف ُأُحدٍ 

َـّ ظؾقـف مـرةً يَ  ـ افـبل صذ اهلل ظؾقف وآفـف وشـؾؿ أنْ مِ   ؿـ

: )ٓ  أخرى ؾؼال افرشـقل صـذ اهلل ظؾقـف وآفـف وشـؾؿ
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ًدا مـرتغ( ؿَّ دظُت حُم : َخ  ، وتؼقل سُح ظارضقؽأدظُؽ متَ 

 ثؿ أمر برضب ظـؼف.

   
؟141ـ س  ( نٍف ناصت م املة لرمسلمٍع ألسؤى لدؤ 

( تعامؾ ادسؾؿقن مع أاى بدٍر بلرؿك أكقاع افتعامؾ ـج

 صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ ُلؿ.  حسب وصقة افرشقل

   
ََّ لرؤسي ل  يلي   آلٍي    ري   سيلم ل ي  142ـ س ( هل في

 ؟ أسؤى لدؤ  مع غٍؤ فدٍة

اهلل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ بعـض  ، أضؾؼ رشقُل  ( كعؿـج

ادطؾـب  : ، ؾؿـ أمثؾة أوفئـؽ ـ ؽر ؾديفاًكا مِ جَّ ـإاى مَ 

 ل بـ أا رؾاظة.صقػو بـ حـطب بـ احلارث ادخزوملا

   
 اس لع آلدلرمطلل؟لر لَّ  ٍة( نٍف ناصت فد143ـ س

اس رضقان اهلل تعاػ ظؾقفؿ ؾؽَّ افعبَّـ ( أراد افصحابةُ ـج

: إـراًما فرشـقل اهلل صـذ  ةــ ؽر ؾديادطؾب مِ  بـ ظبد

صـذ اهلل  قُل ـؼفؿ افرشــ، ؾؾؿ يقاؾـ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ
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ٓ تذرونَّ مــف : ) ؿال ُلؿبؾ : ظذ ذفؽ  ظؾقف وآفف وشؾؿ

، واؾتداه أخـقه  اس كػسف بًمئة أوؿقةؾاؾتدى افعبَّ  (8)رمًها(دِ 

 ادطؾب بثًمكغ أوؿقة. َظِؼقؾ بـ ظبد

   
ييَؤ ٍيي م لييدؤ  144ـ سيي س 

ييأحييد  ( هييل أ  ؤسيي ل لرع أ الد أآمييام م 
 ؟  لي   آلٍ    ر   سلم

ظؾقـف  ُأِاَ مـ أوٓد أظـًمم افرشـقل صـذ اهلل، ( كعؿ ـج

 ادطؾـب َظِؼقؾ بـ أا ضافب بــ ظبـد : وآفف وشؾؿ اثـان

 .ادطؾب َكقَؾؾ بـ احلارث بـ ظبدو

   
مييا لألسييٍؤلع لرلييذلع أمييؤ لرؤسيي ل  ييلي   145ـ سيي ( َمييع ه 

آلٍ    ر   سلم لق لهما أثصاس ؤج ع لرصلٌ  لي   آلٍ    ري  
  سلم مع لدؤ  إري لرمدٍصة؟

 

 [ مـ رواية أكس بـ مافؽ ريض اهلل ظـفًم.3793افبخاري برؿؿ ] ( صحقح(8



 [103] .........................غزوة بدر الكبرى من صحيح السنت المطهرة.......

 

ر ـْضـ ظؾقف وآفف وشؾؿ بؼتؾ افـَّ صذ اهلل ( أمر افرشقُل ـج

ُـؼبـة بــ أا ُمَعـبـ احلارث وظُ ا يمذيـان  ا ـاكـًَم قط: ّٕنَّ

 ادسؾؿغ يف مؽة.

   
َ يٍط( َمع قَ 146ـ س قلة ليع أليٌ م  ؤ لع لرحاؤث  آ   ،  ل لرصَّض 

 ؟  ال أٍع ق  

هق شـقدكا ظـع بــ أا ( افذي ؿتؾ افـَّرْض بـ احلارث ـج

ُظؼبة بــ ُؿتَِؾ و (8)ؿـطؼة )افصػراء(ضافب ـرم اهلل وجفف ب

 

، وتعرف افققم بافقاشطة. معجؿ ادعامل  : ـاكت افصػراء ؿرية ( افصػراء(8

 (.876اجلغراؾقة يف افسرة افـبقية )



 [014].......... ................غزوة بدر الكبرى من صحيح السنت المطهرة........
 

بقد ظاصؿ بــ ثابـت  (8))ظرق افظبقة( بؿـطؼة قطــأا ُمعَ 

 .(2)ريض اهلل ظـف

   
َ يٍط آيع ن  149ـ س قلة ليع أليٌ م  ي( هل َ خلَّي آ       جلؤ   ي    ؤ  ل 

 ؟  مق  ل لأصَّ    مَ ل  آصدما آَ 

ِه وجز،  ( كعؿـج ، وتِـفِ ََتذَّ ُظؼبة بـ أا ُمَعـقط ظــ ـِـْزِ

، كـادى بـلظذ  بـ أا ُمَعقط بلكَّف شقؼتؾ ُظؼبةُ  ؿَ ؾعـدما ظؾِ 

 

ك افققم )َضَرف طبقة( ويؼع يف وادي افسدارة ظذ افطريؼ  ( ظرق افظبقة(8 : ُيسؿَّ

ْوَحاء بثالثة أمقال تؼريًبا. معجؿ ادعامل اجلغراؾقة  مـ ادديـة إػ مؽة ، ؿبقؾ افرَّ

 (.214يف افسرة افـبقية )

ظع شقدكا إنَّ ُظؼبة بـ أا ُمَعقط ُؿتؾ بقد : ( وؿقؾ 3/348( افبداية وافـفاية )(2

 م اهلل وجفف.بـ أا ضافب ـرَّ 
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ـْ  ، صقتف  ف افرشـقُل ـ؟! ؾلجابـ رشـقل اهلل يـا ةِ ـبقفؾِص  َم

 .(8): افـار صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ

   
لصيت لرحياؤث  هيا ق ٍلية  ما هيٌ لأللٍيات لر يٌ ؤثيت ل   (148ـ س

 ؟ ؤ لع لرحاؤثأخاها لرصض  

ترثـل مــ افؽامـؾ ؾة بـت احلارث أبقاًتـا أكشلت ؿتق (ـج

 : ؿائؾةً احلارث أخاها 

ــٌة          ــَؾ َمظِـَّ ــًا إنَّ إَثْق ــا راـِب  ي

 

ـُؼ  ـْ ُصْبِح خاِمَسـٍة وَأكـَت ُمَقؾَّ  ِم

قَّــًة         َبؾ ــْغ ِبــ 
 ا َمْقتــًا ؾــننَّ حَتِ

 

 ا افّرـائِـُب ََتُْػـُؼ ما إْن َتـزاُل ِبـ

ًة    َمْسـُػقَحًة         ِمـ ل إفقَؽ وَظـْزَ

 

ــُؼ  ـُ ــَرى ََتْ ــا وُأْخ  جــاَدْت بقابِؾَِف

َـّ افـَـّ   رْضُ إْن كاَدْيُتـُف         ـهؾ َيْسَؿَع

 

 إْن ـاَن َيْسَؿُع َمق ـٌت أو َيـْطِـُؼ 

 َطؾَّْت ُشُققُف َبـِل َأبِقـف َتـُقُصـُف          

 

ُق  ــــزَّ َ ــــاَك مُت ــــاٌم ُهـ  هللِّ َأْرح

 

 

ظباس ريض  [ مـ رواية ظبداهلل بـ82854( معجؿ افطزاع افؽبر برؿؿ ](8

 ا.ـاهلل ظـفؿ



 [016].......... ................غزوة بدر الكبرى من صحيح السنت المطهرة........
 

ــدٌ  ــ َأحمّؿ ــَت َكْج ــٍة         وَْٕك  ُؾ َكِجقَب

 

 ِمـ َؿْقِمفا وافَػْحُؾ َؾْحـٌؾ ُمْعـِرُق 

ــ  ــا         ـَؿ ــِة ُمتَعًب ــاُد إػ ادَـِّق  رسًا ُيؼ

 

 ُؼ قَثـمُ  (2)انٍ وهق ظَ  دِ ادؼقَّ  (8)َرشُػ 

ـًَم           َك َفـْق َمـَـْـَت وُربَّ  ما ـاَن َضَّ

 

َـّ افَػَتك وهَق اَدغـق  اُدْحـَـُؼ  ظُ َم

ــ  ـْ َأَصــْبَت  رْضُ ـوافـَّ َأْؿــَرُب َمــ

ـــــــــــــــــــــــــقَِؾًة           َوِش

 

ُفــْؿ إْن ـــاَن ظتــٌؼ ُيْعَتــُؼ   وَأَحؼ 

ــُف           ــٍة َفَػَدْيُت ــَؾ ؾِدَي  فــق ــــَت ؿابِ

 

ــُؼ  ـْ ُيـِْػ ــ  بــلَظّز مــا ُيغــع بــف َم

    
آصدما  لي   آلٍ    ر   سلم    ( ماذل قال ؤس ل  148ـ س

 ؟فٌ ؤثاس أخٍها ق ٍلة لصت لرحاؤث ؤ للغ     

 صذ اهلل ظؾقف وآفـف وشـؾؿ صـعرُ  ( ظـدما بؾغ افرشقَل ـج

: )فق بؾغـل هـذا  فا ٕخقفا ؿالئؿتقؾة بـت احلارث يف رثا

 . (3)ـُت ظؾقِف(ـَ دََ ،  ؿبؾ ؿتؾف

   

 

 : مشقة ادؼقد. ( افرشػ(8

 : أشر. ( ظانٍ (2

 (.3/342( افبداية وافـفاية )(3



 [107] .........................غزوة بدر الكبرى من صحيح السنت المطهرة.......

 

   ا لر ييحالٍاع لرلييذلع أؤسييلهما ؤسييي ل  َمييع ه  َميي (159ـ سيي
ل لر ييحالة  ييلي   آلٍيي    ريي   سييلم إرييي لرمدٍصيية؛ رٍل ييؤ 

 ؟قؤٍش  ؤ آلي م ؤنٌلارصَّ 

صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ ظبَداهلل بــ  أرشؾ افرشقُل  (ـج

ا أهـؾ ؼ  ـبـفقُ  : َرَواحة وزيد بــ حارثـة ريض اهلل ظــفًم

، ؾـاكطؾؼ  رـغـؿة ادشك اهلل فؾؿسؾؿغ وهزيْ ـادديـة بـ

، واكطؾؼ زيد بـ حارثة  ظبداهلل بـ َرَواحة إػ أظايل ادديـة

 .، وؿد وصال إػ ادديـة يقم إحد إػ افساؾؾة

   
( ما ه  لرمؤن ل لريذً لصطليع آلٍي  زٍيد ليع حاؤثية 151ـ س

لص يؤ لرمسيلمٍع  لارل اؤة ألهيل لرمدٍصيةؤضٌ     اري آص  
 ؟فٌ لدؤ  

ادــقرة ( دخؾ زيد بـ حارثة ريض اهلل ظـف إػ ادديــة ـج

 ، هلل ظؾقف وآفـف وشـؾؿظذ افَعْضَباء كاؿة رشقل اهلل صذ ا

ِؿُؾ بشارة ك  .ؿة ادؼـغك ادسؾؿغ وهزيْ ـَيْ

   



 [018].......... ................غزوة بدر الكبرى من صحيح السنت المطهرة........
 

ًِّ مصطقية خيؤج لر يحالة  ؤضي لع     ياري 152ـ س ( إريي أ
   لي   آلٍ    ري   سيلم  أ يحالَ  آلٍهم ٍس قلل ع لرؤس لَ 

 ع غز ة لدؤ؟هم م  آصد آ د   

 ( خرج افصحابة ريض اهلل ظـفؿ يسـتؼبؾقن افرشـقَل ـج

وْ   صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ وأصحابف : َحاء إػ مـطؼة افرَّ

 .(8)أربعغ مقال افتل تبعد ظـ ادديـة حقايل

   
رلؤسي ل ؤضٌ   آصي   ٍؤض( ماذل قال أ َسٍد  لع لرح153ـ س

  لي   آلٍ    ر   سلم آصد لس قلار ؟

 ؿؼـدم افرشـقلِ بـ احلظر ريض اهلل ظـف بِ  قدُ َش ( ؾرح أُ ـج

،  رشـقل اهلل : يـا اهلل ظؾقف وآفف وشـؾؿ َشـادًِا ؾؼـال صذ

، ما  ، واهلل يارشقل اهلل هلل افذي أطػرك وأؿرَّ ظقـؽ احلؿد

ؾ ػِ  ـ  أكَّـؽ تؾؼـك َظـدًواـان ََتَ ، وفؽــ  ل ظـ بدٍر وأكا أط

 

 (.268( معجؿ إمؽـة افقارد ذـرها يف صحقح افبخاري )(8
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ا ِظرٌ  ، ؾؼال فـف  ؾػُت ، وفق طــُت أكَّف ظدٌو ما ََت  طــُت أّنَّ

 .(8): )صدؿت( وآفف وشؾؿرشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف 

   
جهل أثصاس ق ار   ٍي م  ما ه  لر  ؤ لرذً  مثَّل ل  أل  (154ـ س
 ؟ لدؤ

ع اجلـقش ظـذ ؿتـال ادسـؾؿغ شـج  ( ـان أبقجفـؾ يُ ـج

 : ؾقـشد ؿائاًل 

ـــــــل ـــــــُؿقُس ِمـ  ـــــــرُب افشَّ ــــــــَْؼُؿ احل ـــــــا َت  م

ـــــــــــ ل  ــــــــــِديٌث ِش ــــــــــامِغ ح ــــــــــاِزُل ظ  َب

ـــــــــــ   (2)لدِِْثـــــــــــِؾ َهـــــــــــذا وَفـــــــــــَدْتـِل أم 

 
   

 ؟ ألٌ جهل  ؤع  ( نٍف ناع مَ 155ـ س

 

 (.3/341( افبداية وافـفاية )(8

 [ مـ رواية رؾاظة بـ راؾع ريض اهلل ظـف.4551معجؿ افطزاع افؽبر برؿؿ ]( (2



 [001].......... ................غزوة بدر الكبرى من صحيح السنت المطهرة........
 

ثـا ظـ مؼتؾ أا جفؾ افصحاا ظبـدافرمحـ بــ د  ُي  (ـج

: )بقـا أكا واؿػ يف افصػ  يـقم  ظقف ريض اهلل ظـف ؿائاًل 

، ؾـنذا أكـا بغالمـغ مــ  ًميلؿقـل وِصـ، كظرت ظـ يَ  بدرٍ 

 يـا : ا ؾؼـالؾغؿزع أحدمُه ،  اـؿحديثة أشـاُّن  (8)صارـإك

، وما حاجتؽ إفقف  : كعؿ ؟ ؿؾت جفؾ أبا عرُف ، هؾ تَ  ظؿ

صـذ اهلل  ف َيُسب  رشقل اهلل: ُأخزُت أكَّ  ؟ ؿال ابـ أخل يا

، وافذي كػيس بقده، فئـ رأيتف ٓ ُيػـارق  ظؾقف وآفف وشؾؿ

ــا، حتــك يَ (2)شــقادي شــقاده ، ؿــال (3)ؿــقت إظَجــؾ مـَّ

ل أخـر ظبدافرمحـ بـ ظـقف ريض اهلل ظــف: ثـؿ شـلفـ

 

 أشًمء افغالمغ مها: معاذ بـ ظؿرو بـ اجلؿقح ومعاذ بـ ظػراء ريض اهلل ظـفًم.( (8

( معـك )ٓ ُيػارق شقادي شقاده( ٓ يػارق صخيص صخصف، وادؼصقد أكف (2

 فـ يػقتـل مفًم ـؾػ إمر.

َـّا( أي حتك أؿتؾف أو يؼتؾـل.(3  ( معـك )حتك يؿقت إظَجؾ م
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قُل يف كػس افسمال، ؾؾؿ أكشب أن كظرت إػ أا جفؾ َُيُ 

: أٓ إنَّ هذا صـاحبؽًم افـذي تسـلٓن  ًَم افـاس، ؾؼؾت َُلُ 

 رؾا إػ رشقلِ ـاكص ؿَّ  حتك ؿتاله، ثُ ًَم قفِ ظـف، ؾابتدراه بسقػَ 

ُؽـًَم  ، ؾؼـال اهلل صذ اهلل ظؾقف وآفـف وشـؾؿ ؾـلخزاه : )أي 

 ، ؾؼـال افرشـقُل  : أكا ؿتؾتـف د مـفًمواح َؿتَؾُف؟( ؾؼال ـؾ  

:  ؿآ (ًم؟قؽُ هؾ َمَسحُتًَم شقػَ ):  صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ

ًَم ؿتؾف ٓ، ؾـظر يف افسقػغ ؾؼال ـُ اذ بــ دَعـ فُ بُ ؾَ ، َش  : )ـال

 .(8)ظؿرو بـ اجلؿقح(

   
 ؟ َمع لرذً قطع ؤأس آد    ألٌ جهل (156ـ س

 

رواية ظبدافرمحـ بـ ظقف ريض اهلل [ مـ 2972( صحقح افبخاري برؿؿ ](8

 ظـف. باختصار وتكف.
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ـف اهلل مِ  (ـج رأس أا جفؾ هق افصحاا  ـ ؿطعافذي مؽَّ

ـ ي افؾـذغظبداهلل بـ مسعقد ريض اهلل ظـف: ٕنَّ افصحابق

ؾعـ أكـس  : تف، ؿد ترـاه يـازع ومل هَتًمَّ بُِجثَّ  جفؾ ؿتال أبا

بـ مافؽ ريض اهلل ظـف ؿال: ؿال رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف ا

وآفف وشؾؿ يقم   بدر: َمـ يـظر ما ؾعؾ أبقجفؾ؟ ؾاكطؾؼ 

، ؾقجده ؿد ضبـف ابــا ظػـراء ريض اهلل ظـف دابـ مسعق

:  ؟! ؿـال جفؾ : أكت أبق ، ؾلخذ بؾحقتف وؿال حتك برك

 .(8)ؿتؾتؿقه : أو ؿال ، وهؾ ؾقق رجؾ ؿتؾف ؿقمف

   
 ؟لَف  ٍ م لدؤ  ٍَّة لع خَ ما ق ة  مق ل أ مَ  (159ـ س

َؾٍػ وظبدافرمحـ بــ ظـقف ريض قَّة بـ َخ ـان بغ ُأمَ  (ـج

، ؿال ظبدافرمحـ  اهدة ظذ حػظ بعضفًم فبعضاهلل ظـف مع

 

 [ مـ رواية أكس بـ مافؽ ريض اهلل ظـف. 82326( مسـد أمحد برؿؿ ](8
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، خرجـت إػ : دا ــان يـقم بـدرٍ  بـ ظقف ريض اهلل ظـفا

 ُأمقَّة بـ خَؾٍػ حغ كام افـاس، ؾلبكـه بـالل َل جبؾ ٕمْحِ 

، ؾخرج حتك وؿػ ظذ مؾس مــ إكصـار ريض اهلل ظـف

معف  قَّة( ؾخرجُأمَ ا كج إنْ  قُت جُ َؾٍػ! ٓ كَ قَّة بـ َخ : )ُأمَ  ؾؼال

،   خشـقت أن يؾحؼقكـاؾريؼ مـ إكصـار يف آثاركـا، ؾؾـًمَّ 

قكا، وـان ُأمقَّة ثؿ تبعُ ،  ، ؾؼتؾقه : ٕصغؾفؿ َخؾَّػت ُلؿ ابـف

، كَ َزَ  أدرـقكا، ؿؾت فف: ابرك، ؾَ بـ خَؾٍػ رجال ثؼقال، ؾؾًمَّ ا

يس ظؾقف ٕمـعف، ؾطعـقه بسققؾفؿ حتك ؿتؾـقه، ـؾلفؼقت كػ

   .(8)سقػف بجِع وأصاب أحُدُهؿ رِ 

   
ية ليع َخلَيف    )أ مَ  رماذل قال لالل ؤضٌ   آصي  (158ـ س ٍَّ  !!
 ؟ ٍَّة(أ مَ  اجَ صَ  إع    ت  ج  ال صَ 

 

مـ رواية ظبدافرمحـ بـ ظقف ريض اهلل  [ 2879( صحقح افبخاري برؿؿ ](8

 ظـف. باختصار وتكف.
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 دِ صديد افعذاب ظذ يَ  إنَّ بالٓ ريض اهلل ظـف ؿد ذاَق  (ـج

ـ أظـرف افــاس ، وهق مِ  يف مؽة اهلل ُأَمقَّة بـ َخَؾٍػ  ظدو  

: فذفؽ حرص ظذ ؿتؾ  ه وـراهقتف فؾؿسؾؿغؼدِ بشدة حِ 

، واشتعان ظذ ؿتؾف برجـال مــ إكصـار  ُأَمقَّة بـ َخَؾٍػ 

 ريض اهلل ظـفؿ.

   
( مع أٍع ح ل لرؤسي ل  يلي   آلٍي    ري   سيلم 158ـ س

 آلي سٍف  ذً لرفقاؤ؟

ـ ( ظـ ظبداهلل بـ افعباس ريض اهلل ظــفًم ؿـالـج ؾ : تـػَّ

ف ذا افػؼـار يـقم رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ شقػَ 

 .(8)، وهق افذي رأى ؾقف افرؤيا يقم أحد بدرٍ 

   
نم ٍ ًما أقام لرصلٌ  يلي   آلٍي    ري   سيلم لليدؤ  (169ـ س

 ؟ ل د لص هاس لرم ؤنة

 

 اهلل ظـفًم.  [ مـ رواية ظبداهلل بـ افعباس ريض2445( مسـد أمحد برؿؿ ](8
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اهلل صـذ اهلل  روى أبق ضؾحة ريض اهلل ظــف أنَّ كبـلَّ  (ـج

ة صـ، أؿـام بافعر ظؾقف وآفف وشؾؿ ـان إذا طفر ظذ ؿـقمٍ 

 . (8)الٍ ثالث فق

   
   يلي   آلٍي    ري   سيلم  ( نٍيف   اميل ؤسي ل  161ـ س

 ،  َ يٍلة ليع ؤلٍ ية ؛ آ  لة لع ؤلٍ ية مع جثث  صادٍد قؤٍش
ٍَّة لع خلف  ،  ألٌ جهل؟ ،  أم

 ِب حْ ( أمر رشقُل اهلل صذ اهلل ظؾقـف وآفـف وشـؾؿ بَســج

، ثـؿ  قـت يف افؼؾقـب، ؾلفؼ ثث ادؼـغ إػ َؿؾِقب بدرُج 

:  ؿػ افـبل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ ظذ افَؼؾِقب ؿـائالو

أمقـة بــ  ، ويـا صـقبة بــ ربقعـة ، ويـا ُظتبة بـ ربقعة )يا

ؾالن...هؾ  ، ويا ؾالن ، ويا جفؾ بـ هشام أبا خؾػ، ويا

وظـدع  مـا ؟ ؾنع  وجدُت  وظدـؿ ربؽؿ حًؼا وجدتؿ ما

 

 [ مـ رواية أا ضؾحة ريض اهلل ظـف. 3757( صحقح افبخاري برؿؿ ](8
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قل بـ اخلطاب ريض اهلل ظـف: يارشـارا حًؼا( ؾؼال ظؿر 

: )وافذي كػس  ؟ ؾؼال اضب مـ أؿقاٍم ؿد َجقَُّػقااهلل، ما َُتَ 

ـؿ ٓ  ا أؿـقُل ع دَِـؿَ بقده، ما أكتؿ بلْش  دٌ ؿَّ حُم  مــفؿ، ؽـر أّنَّ

 . (8) صقًئا(َعَّ وا ظَ يستطقعقا أن يرد  

   
 لٍيل ليدؤ  ( نم آدد لرجثث لر ٌ ؤماها لرمسلم ع فٌ قَ 162ـ س
 ؟

اهلل صذ اهلل ظؾقـف  ف أنَّ كبلَّ ( ظـ أا ضؾحة ريض اهلل ظــج

ـ صـاديد  مِ وآفف وشؾؿ أمر يقم بدر بلربعة وظؼيـ رجاًل 

 .(2)خبثةـخبقث مُ  ، ؾؼذؾقا يف ضقي مـ أضقاء بدرٍ  ؿريش

   

 

 [ مـ رواية أكس بـ مافؽ ريض اهلل ظـف. 82139مسـد أمحد برؿؿ ]( (8

  [ مـ رواية أا ضؾحة ريض اهلل ظـف.3757( صحقح افبخاري برؿؿ ](2
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ٍَسيييمع  لألمييي لت  نيييالَم لألحٍييياس       لييياؤَ 163ـ سييي ( نٍيييف 

 ؟ (فاطر تسورة) چ ڄ     ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ چ:    اري ٍق ل

وردت افعديد مـ إحاديـث افصـحقحة افتـل ( فؼد ـج

 تمـد أنَّ إمقات يسؿعقن ـالم إحقاء، وؾعؾ افرشقلِ 

 صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ يقم بـدٍر حقـث كـادى أمـقاَت 

بـ ربقعـة، وُأمقَّـة اصـاديد ؿريش )ُظتبة بـ ربقعة، وَصقبة 

إدفـة ظـذ  ـ أصـح  بـ َخَؾػ، وأباجفؾ بـ هشـام( ِمـا

ة افؽريؿــة، ؾؿعـاهــا أنَّ إمــقات وإن أمــا أيــذفــؽ، 

ـؿ ٓ ُيؿؽــ أن هتـدوا إن  َشِؿعقا ـالم إحقـاء، إٓ أّنَّ

احلاؾظ ابــ ـثـر ظؾقـف  ـاكقا ؿد ماتقا ظذ ضالفة، يؼقل

: )أْي ـًم ٓ يـتػع إمقات  رمحة اهلل ظـد تػسر هذه أية

ـار باُلدايـة ؿ وصرورهِت بعد مقهِت  ؿ إػ ؿبقرهؿ وهـؿ ـػَّ

تبـت وا ـُ فدظقة إفقفا، ــذفؽ هـمٓء ادؼــقن افـذيـ 
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 ،وٓ تستطقع هدايتفؿ ،ظؾقفؿ افشؼاوة ٓ ِحقؾَة فؽ ؾقفؿ

 .(8)إن أكت إٓ كذير(

   
ليع آ  لية ليع ؤلٍ ية  ( ما م قف لر حالٌ أل  حذٍفية164ـ س

َة  لرد    سَحل مع لرم ؤنٍع ثَّ ل  آصدما ؤأى ج  َمي فٌ َقلٍ  ٍ ؤ  ؛ ر 
 ؟لدؤ  

بـ حذيػة  ر أاافـبل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ تلث   ( رأىــج

ــدــا رأى َج  ُظتبــة بـــ ربقعــة ثــث وافــده ُتســحب مــع ُج  ةَ ثَّ

صـذ اهلل ظؾقـف  ، ؾؼال فـف افرشـقُل  ؼـغ إػ َؿؾِقب بدرـاد

ك مـا ــان يف اءَ ، واهلل فؽلكَّـف َشـ أبـا حذيػـة : يا وآفف وشؾؿ

يف اهلل ويف  ؽُت ؽَ : واهلل يارشــقل اهلل مــا َصــ أبقــؽ؟! ؾؼــال

 ، ؾؽــُت  ديًدا ذا رأيؾـقًًم َشـــان َح  ، وفؽــ إنْ  رشقل اهلل

،  ؿقت حتك هديف اهلل ظـز وجـؾ إػ اإلشـالمأرجق أن ٓ يَ 

 

 (. 3/553( تػسر ابـ ـثر )(8
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، أحزكــل  ، ووؿـع حقـث وؿـع أكَّف ؿد ؾات ذفؽ ؾؾًم رأيُت 

   .(8)رخَ اهلل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ بِ  ، ؾدظا فف رشقُل  ذفؽ

   
ي( ما ه165ـ س اع ليع ثاليت ؤضيٌ ٌ لرق ٍدة لر ٌ أرقاها حسَّ

 ؟   آص  ل د لص هاس م ؤنة لدؤ  

ؿصـقدتف مــ ريض اهلل ظــف بـ ثابـت  نُ حساأكشاء ( ـج

ض ؾقفـا بـرأي أا جفـؾ حقـث افبحر افبسقط افتل  ُيعر 

 : الؼ، ؾ أورد ؿريش ادفافؽ

ــقَُّفُؿ          ــُؿ آَووا َكبِ ـَ ُه ــذي  َؿــقمل افَّ

 

ؿقُه  ّػـارُ َوَصدَّ ـُ  َوَأهـُؾ إَرِض 

  َخصائَِص َأؿقاٍم ُهـُؿ َشـَؾٌػ         إِٓ 

 

 فِؾصاحِلَغ َمَع إَكصـاِر َأكصـارُ 

ــ  ــِؿ اهللِـُِمسَتبش ـَ بَِؼس ــقُُلُُؿ          ري  َؿ

 

ـريُؿ إَصـِؾ ُمتـارُ  ـَ  دَّا َأتـاُهؿ 

ـٍ َويف ِشَعٍة           َوَشفاًل َأهاًل    َؾػل َأم

 

 َوكِعَؿ افَؼسـُؿ َواجلـارُ  كِعَؿ افـَبل  

 َؾــَلكَزفقُه بِــداٍر ٓ خَيــاُف ِبَــا          

 

 ُهُؿ دارًا ِهَل افـدارُ َمـ ـاَن جارُ 

 

 

 [ مـ رواية ظائشة ريض اهلل ظـفا. 4995( مستدرك احلاـؿ برؿؿ ](8
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 َوؿاَشؿقُه ِبا إَمقاَل إِذ َؿـِدمقا         

 

ـَ َوَؿسـُؿ اجلاِحـدِ   افــارُ  ُماِهدي

 وا إِػ َبـدٍر حِلَقــِِفُؿ         ِاكا َوشـارُ  

 

 واارُ َن َيؼَغ افِعؾَؿ ما َش َفق َيعَؾؿق

ــَؾَؿُفؿ         َدٓ  ــؿَّ َأش ــروٍر ُث ــُؿ بُِغ  ُه

 

ـــرَّ  ــــ وآُه َؽ َ
ـــَث دِ  ارُ إِنَّ اخلَبق

 َوؿاَل إِّع َفُؽـؿ جـاٌر َؾـَلوَرَدُهؿ          

 

 َذَّ ادَقاِرِد ؾقـِف اخِلـزُي َوافعـارُ 

ـقا َظــ َااهِتِـُؿ         اُثؿَّ    فَتَؼقــا َؾَقفَّ

 

ـَ َوِمـُفؿ ؾِرَؿٌة َؽاُروامِ   ـ ُمـِجدي

 

 

   
ًِّ ٍ م  ؤحل لرؤس ل  لي   آلٍ    ر   سلم 166ـ س ( فٌ أ
 ؟لدؤ  آائًدل إري لرمدٍصة آع

 ـْ صذ اهلل ظؾقف وآفـف وشـؾؿ ِمـ افرشقلِ  حقُؾ ( ـان رَ ـج

ـ افســة ، ادقاؾؼ فؾعؼيـ مـ رمضان مِ  بدٍر فقؾة آثـغ

  .افثاكقة فؾفجرة

   
 لي   آلٍ    ر   سيلم ميع    ( هل   ل ؤس ل  169ـ س

؟لرمص ؤة لألسؤى إري لرمدٍصة   فٌ ٍ م  لحد 

صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ إػ ادديــة ؿبـؾ  ( وصؾ افرشقُل ـج

 بققم. وصقل أاى بدرٍ 

 ييلي   آلٍيي    ريي   سيييلم  ( ميياذل  ييصع لرؤسيي ل  168ـ سيي
 ؟ لاألسؤى ف ؤ    ر  لرمدٍصة



 [121] .........................غزوة بدر الكبرى من صحيح السنت المطهرة.......

 

صذ اهلل ظؾقف وآفـف وشـؾؿ ادديــة  دا وصؾ افرشقُل ( ـج

ق أاى بـدٍر بـغ أصـحابف ريض اهلل ظــفؿ  ادـقرة ، ؾرَّ

 ؿ خًرا(.: )اشتقصقا ِب   ُلؿؿائاًل 

   
يييل لر يييحالة ؤضييي لع     ييياري آليييٍهم 168ـ سييي ( هيييل َآم 

َؤى  ؟ ل  ٍة ؤس ل    لي   آلٍ    ر   سلم فٌ لألس 

افصحابة بقصقة رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف ، ظؿؾ  ( كعؿـج

وآفف وشؾؿ يف أاى بدٍر، وُيدثـا ظـ ذفؽ أبقَظزيز بــ 

: ــت يف رهط مـ إكصـار حـغ  ؿائاًل  (8)ُظَؿر بـ هشام

مقا ؽداءهؿ وظشـاءهؿ أؿبؾقا ا ِمـ بدرٍ  ،  ، ؾؽاكقا إذا ؿدَّ

 

، حرض بدٍر مع ؿريش ـاؾًرا،  ، اشؿف ُزَراَرة ظزيز بـ ُظَؿر بـ هشام ( أبق(8

ثؿ أشؾؿ، وترمجتف ضؿـ افصحابة ريض اهلل ظـفؿ يف آشتقعاب يف 

 (. 839معرؾة إصحاب )
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قع باخلبز  ، وأـؾقا افتؿر فقصقة رشقِل اهلل صذ اهلل َخص 

اهؿ بـا  .(8)ظؾقف وآفف وشؾؿ إيَّ

   
( نٍييف ناصييت م يي ؤة لرؤسيي ل  ييلي   آلٍيي    ريي  199ـ سيي

 ؟  سلم أل حال  فٌ أسؤى لدؤ  

ظـ ظبداهلل بـ مسعقد  (2)روى اإلمام أمحد يف مسـده( ـج

، ؿال رشقل اهلل صذ  : دا ـان يقم بدرٍ  ريض اهلل ظـف ؿال

؟   همٓء إاى: ما تؼقفقن يف اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ

، اشتبؼفؿ  ، ؿقُمؽ وأهُؾؽ : يارشقل اهلل ؾؼال أبقبؽر

 : يا ، وؿال ظؿر : فعؾ اهلل أن يتقب ظؾقفؿ واشتلن ِبؿ

ْبؿ ؾاضب  ، أخرجقك وـذبقك رشقل اهلل ، ؿر 

 

 (. 3/342( افبداية وافـفاية )(8

 ظبداهلل بـ مسعقد ريض اهلل ظـف. [ مـ رواية 3632( مسـد أمحد برؿؿ ](2
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، اكظر  رشقل اهلل : يا ةأظـاؿفؿ، وؿال ظبداهلل بـ َرَواَح 

،  أضم ظؾقفؿ كاًرا، ثؿ  ا ـثر احلطب ؾلدخؾفؿ ؾقفيً وادِ 

، ؾدخؾ رشقل اهلل صذ اهلل  : ؿطعت رمحؽ ؾؼال افعباس

: يلخذ  ، ؾؼال كاٌس  ظؾقف وآفف وشؾؿ ومل يرد ظؾقفؿ صقئا

، وؿال  ؿر: يلخذ بؼقل ظُ  ، وؿال كاٌس  بؼقل أا بؽر

، ؾخرج ظؾقفؿ  : يلخذ بؼقل ظبداهلل بـ رواحةكاٌس 

: إنَّ اهلل فقَُؾغ   رشقُل اهلل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ ؾؼال

، وإنَّ اهلل  ؿؾقب رجال ؾقف حتك تؽقن أفغ مـ افؾبـ

،  ؾقف حتك تؽقن أصد مـ احلجارة فقشد ؿؾقب رجال

 : ؾ إبراهقؿ ظؾقف افسالم ؿالـؾؽ يا أبا بؽر ـؿثـمث نَّ إو

شقرة ] چ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ چ

 ۇئ وئ چ : ومثؾؽ يا أبابؽر ـؿثؾ ظقسك ؿال [إبراهقؿ

 [شقرة ادائدة] چ ىئ ىئ  ىئ ېئ ېئ ېئ     ۈئ ۈئ  ۆئۆئ ۇئ
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 ۇئ    وئ    وئ ەئ ەئ ائ چ ظؿر ـؿثؾ كقح ؿال: وإنَّ مثؾؽ يا

ظؿر  وإنَّ مثؾؽ يا [شقرة كقح]  چ ۈئ ۈئ  ۆئ ۆئ ۇئ

 ىئ مئ   حئ جئ ی ی ی چ:  قشك ؿالـؿثؾ مُ 

أكتؿ ظافة ؾال يـػؾتـ مـفؿ  [شقرة يقكس] چ  حب  جب يئ

  بـ مسعقد، ؾؼال ظبداهلل أحد إٓ بػداء أو ضب ظـؼ

: ؾنع  بـ بقضاءا، إٓ شفقؾ  رشقل اهلل : ياريض اهلل ظـف 

 ابـ مسعقد ؿال ، ، ؾسؽت عتف يذـر اإلشالمؿِ ؿد َش 

 ؾًم رأيتـل يف يقم أخقف أن تؼع ظعَّ  : ريض اهلل ظـف

شفقؾ  إٓ : حتك ؿال ، حجارة مـ افسًمء يف ذفؽ افققم

 ۅ  ۋ ۋ  ٴۇ     ۈ ۈ چ ؾلكزل اهلل ظز وجؾ ، بـ بقضاء

 ائ ائ  ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ

 ېئ ېئ ېئ ۈئ   ۈئ            ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئەئ

 .[شقرة إكػال] چ ی ىئ ىئ ىئ
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َمٍؤ لع ه امٌ ( ما ق ة أل191ـ س  ؟ آزٍز لع آ 

ظزيز بـ ُظَؿر بـ هشام هـق أخـق مصـعب بــ  ( أبقـج

مــ إكصـار يـقم  رجٌؾ  هُ ُظَؿر ريض اهلل ظـف، وفؼد أَا 

ي  ؿال ٕخقـف صعب بـ ُظَؿر مع إكصارِ ، ؾؾًمَّ رآه م بدرٍ 

ـفُ  َفـا  (8)إكصاري: )ُصد يديؽ بف: ؾننَّ أمَّ ذاُت متـاٍع، فعؾَّ

 تػديف مـؽ(.

   
ل أسٍؤ مع أسؤى لدؤ  ف د192ًـ س  ؟ ( مع أ َّ

( أول أشر ؾؽَّ أاه بسبب افػدية هق أبقَوداظـة بــ ـج

بــ أا  ، وافذي دؾع ؾديتف ابــف ادطؾـب ُضَبَرة افسفؿل

 َوداظة، وؿد بؾغت ؾديتف أربعة آٓف درهؿ.

   

 

 ( فؼد ؾدتف أمف بلربعة آٓف درهؿ. (8
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يييَهٍل ليييع آميييؤ  )خطٍيييل  ( ميييا م يييٍؤ لألسيييٍؤ193ـ سييي س 
 لر ؤل(؟

ًعا مــ خطبـاء صـؼِ ( ـان ُشَفقؾ بــ ظؿـرو خطقًبـا مُ ـج

ع زِ أن يـْـ ريض اهلل ظــف، ؾلراد ظؿر بـ اخلطـاب  افعرب

ض افؽػار ضد ادسؾؿغثـقَّ  افرشقل ، ؾـفاه  تف حتك ٓ ُير 

، وــان ُشـَفقؾ بــ  صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ ظــ ذفـؽ

ْخُشـؿ إكصـاري ريض اهلل  ظؿرو ؿد أاه مافؽ بــ افد 

 ػ.قَ ، ؾػداه ِمؽَرز بـ حػص بـ إْخ  ظـف

   
يٌ ميع  يف لع 194ـ س َمح  َمٍؤ لع  هيل لرج  ليع ل( ما ق ة آ 
 ؟ أمٍة

ة ( جؾس ُظَؿر بـ وهب اجلَُؿِحل مع صػقان بـ أمقــج

ؿ يقم بدٍر، ؾؼـال صاَب يذـرون مُ بؿؽة ادؽرمة،  رِ جْ يف احلِ 

ـٌ َظـ ، فـقس ظــدي َعَّ ُظَؿر بـ وهب اجلَُؿِحل: فق ٓ َديـ

بعدي، فرـبـت إػ  ةَ قعَ ؿضاؤه، وظقاٌل أخشك ظؾقفؿ افضَّ 
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، ابـل أشر يف أيـدهؿ، ؾةً يل ؾقفؿ ظِ  حتك أؿتؾف: ؾننَّ  دٍ ؿَّ حُم 

صـذ  فؾـقؾ مـ افرشـقلِ ؿ صػقان بـ أمقة افػرصة ـؾاؽت

ؽ، وظقاُفؽ مع ظقـايل  َديـُ َعَّ ؾؼال: ظَ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ 

قا، ؾؼال ُظَؿر بـ وهـب اجلَُؿِحـل: اــتؿ ؼُ أواشقفؿ ما بَ 

ُظَؿـر بــ وهـب اجلَُؿِحـل  ضؾب صلع وصلكؽ، ثؿ َعَّ ظَ 

، ثؿ اكطؾؼ حتك ؿـدم ادديــة، ؾـظـر ؿَّ بافس   هؾشحذ فُ شقػَ 

وؿد أكـاخ بعـره ظـذ  اب ريض اهلل ظـفإفقف ظؿر بـ اخلط

ًحا شقَػفُ  باب ادسجد بــ اخلطـاب  ، ؾؼـال ظؿـرُ  ، ُمَتَقص 

مـا  ظدو اهلل ُظَؿـر بــ وهـٍب  ريض اهلل ظـف: هذا افؽؾُب 

صذ اهلل ظؾقـف وآفـف  ، ثؿ دخؾ ظذ افرشقلِ َؼٍ ـجاء إٓ فِ 

 
ِ
ُظَؿـر بــ وهـب اجلَُؿِحـل وأكـف  وشؾؿ ؾلخزه بؿجلء

صـذ اهلل ظؾقـف وآفـف  ، ؾؼـال فـف افرشـقُل  ػفشق ٌح متقص  

) ؾلؿبؾ ظؿـر بــ اخلطـاب ريض اهلل  وشؾؿ: )أدخؾف َظَعَّ



 [028].......... ................غزوة بدر الكبرى من صحيح السنت المطهرة........
 

،  اِبـ فُ َبـؾبَّ ، ؾَ  فِ ِؼــُ يف ظُ  فِ فة شقػِ ظـف، ؾلؿبؾ حتك أخذ بحًمَّ 

صـذ اهلل  دخؾقا ظذ رشقلِ ا ـ ظـده مـ إكصار:وؿال دَِ 

ـ ف ِمـواحـذروا ظؾقـ ؾاجؾسقا معـف،اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ 

  دخؾقا بف ظذ افرشـقلِ : ؾنكَّف ؽر ملمقن، ؾؾًمَّ هذا اخلبقث

اهلل صـذ اهلل ظؾقـف  صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ، ؿال رشقُل 

 ، ُأدُن يـا ُظَؿر : )أرشؾف يا ريض اهلل ظـف رؿَ عُ وآفف وشؾؿ فِ 

صذ اهلل  ُظَؿر بـ وهب اجلَُؿِحل مـ افرشقلِ  ُظَؿر( ؾدكا

اهلل  اًحا، ؾؼـال رشـقُل بَ أكعـؿ َصـ ظؾقف وآفف وشؾؿ ؿائال:

صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ: )فؼد أـرمـا اهلل بتحقٍَّة َخٍر مـ 

 قَِّة أهِؾ اجلـَّة( ثؿ ؿال افرشقُل بافسالم حَت : ُظَؿر  يا َؽ قتِ حَت 

؟(  ُظَؿر يا َؽ بِ  : )ما افذي جاءَ  صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ

 أيديؽؿ، ؾلحسـقا ذا إشر افذي يف: جئت ُِلَ  ؾؼال ُظَؿرٌ 

 اُل اهلل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشـؾؿ: )ؾـًم َبـ ؾؼال رشقُل ؾقف، 
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ا اهلل مــ شـققف، َفـؽ؟( ؿـال ُظَؿـٌر: َؿبَّحَ يف ُظـؼُ  قِػ افسَّ 

صذ اهلل ظؾقف وآفف  صقئًا؟! ثؿ ؿال افرشقُل  اوهؾ أؽـت ظـَّ 

 ؟( ؾؼال ُظَؿرٌ  فُ فَ  ا افذي جئَت ، مَ  : )أصدؿـل افؼقَل  وشؾؿ

صـذ اهلل ظؾقـف وآفـف  ، ؾؼال افرشـقُل ئت إٓ فذفؽ: ما ج

، رِ ْجـوشؾؿ: )بؾ ؿعـدت أكـت وصـػقان بــ أمقـة يف احلِ 

ـٌ ؿؾَت  ؿَّ ، ثُ ـ ؿريشٍ ؾقب مِ ا أصحاب افؼَ ؾذـرمتُ  : فـق ٓ َديـ

ـؾ حتـك أؿتـؾ حُم  قاٌل ظـدي، خلرجُت  وظِ َعَّ ظَ  ؿـًدا، ؾتحؿَّ

واهلل  تؼتؾــل فـف، ظـذ أنْ  َؽ قافِ صػقان بـ أمقة بَديـَِؽ وظِ 

حائٌؾ بقـؽ وبغ ذفؽ( ؾؼال ُظَؿـر بــ وهـب اجلَُؿِحـل: 

ُبؽ بـًم ، ؿد ــَّـ اهلل أصفد أكَّؽ رشقُل  ا يارشـقل اهلل، كؽـذ 

ــت تلتقـا بف مـ خز افسًمء، وما يـزل مـ افقحل، وهـذا 

، ؾقاهلل إع ٕظؾؿ ما أتاك بـف  رضه إٓ أكا وصػقانأمر مل َي 

، ؾلظؾـ إشـالمف،  هداع فإلشالمهلل افذي  ، ؾاحلؿد إٓ اهلل
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ُفقا أخـاـؿ  اهلل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ ؾؼال رشقُل  : )ؾؼ 

 .(8)، وأضؾؼقا أشره( ، وَظؾ ُؿقه افؼرآن يف ديـِفِ 

   
 
َمٍيؤ ليع  هييل 195ـ سي ( ميا هي  لريدؤس لرمسيي فاد ميع قي ل آ 

، رٍس آصدً قضاي (؟ ٌَّ َمح ٌ  )ر  ال َدٍع  َآلَ  لرج 

أنَّ افعرب تتعامؾ بلماكة وتمدي افديـ حتك يف  ( يستػادـج

اجلاهؾقة، ؾؾقت مـ ظؾقف ديـ افققم مــ ادسـؾؿغ هتؿـقن 

 ، وافتعامؾ مع أخريـ بصدق وأماكة.  بؼضاء ديقِّنؿ

   

 

[ وافبداية وافـفاية 411( دٓئؾ افـبقة ٕا كعقؿ إصبفاع برؿؿ ](8

(3/349-351.) 
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م ؤ َقَلاث  ضَ ( هل حَ 196ـ س ٍَ لع أَ  
؟ (1)  غز ة لدؤ 

 ، ؾؾـًم بـ َأْصَقؿ ـاؾًرا مع جـقش ؿـريش ( حرض َؿَباُث ـج

فؿ تِ ، واكتك ادسؾؿقن مـع ؿؾَّـ مع ـثرهِتَا زمت ؿريٌش اّْن 

( ؾرَّ مـف إٓ افـساء : : )ما رأيت مثؾ هذا إمر ؿال يف كػسف

صـذ  ؾؾًم ـان بعد اخلـدق ؿدم ادديـة فقستؿع إػ افرشـقلِ 

، ؾسـلل ظــ  ن يف ؿؾبـفًَم ، ؾقؿـع اإلْيـ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ

: هـق يف  فف وشؾؿ ؾؼقؾ فـفصذ اهلل ظؾقف وآ مؽان افرشقلِ 

، ؾؼـدم ظؾـقفؿ وهـق ٓ  طؾ ادسجد يف مأل مــ أصـحابف

، ؾَسؾَّؿ ظؾقفؿ،  اهلل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ يعرف رشقَل 

 

 ؟ ( ُشئَِؾ َؿَباُث بـ َأْصَقؿ أكت أـز أم رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ(8

ـ  مـف ل: بؾ رشقُل اهلل أـز ِمـ  ؾؼال : وفد رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف  ، وأكا أش

ل ظذ روث افػقؾ ، وأكا أظؼؾف.  وآفف وشؾؿ ظام افػقؾ، ووؿػت ِاْ أم 

 (. 622آشتقعاب يف معرؾة إصحاب )
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: )ياَؿَبـاث بــ  صذ اهلل ظؾقـف وآفـف وشـؾؿ ؾؼال افرشقُل 

، ؾـرَّ  ما رأيت مثؾ هذا إمـر:  َأْصَقؿ، أكت افؼائؾ يقم بدرٍ 

: أصـفد أكَّـؽ رشـقل  ؾؼال َؿبَاُث بـ َأْصَقؿ ، مـف إٓ افـساء

، وٓ  ٍد ؿــطل إػ أَحـــَّــ: ؾــننَّ هــذا إمــر مــا خــرج مِ  اهلل

ثت بف ك (8)تزمزت ،  ، ؾؾق ٓ أكَّؽ كبـٌل ػيسـبف، إٓ صقئًا َحدَّ

 .(2)ما أضؾعؽ اهلل ظؾقف، هؾؿَّ أبايعؽ ظذ اإلشالم

 

، إكًَّم هل مـ  ، وادعـك هـا أكَّف مل يـطؼ بذه اجلؿؾة : حرـة افشػتغ ةم( افزمز(8

 حديث كػسف. 

[ مـ رواية ؿباث بـ أصقؿ 8188فبقفؼل برؿؿ ]ؾحاؾظ اـبقة ف( دٓئؾ اف(2

 افؽـاع ريض اهلل ظـف. 
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 اخلامتة
وبعد أن حتـدثـا ظــ أهـؿ أحـداث ؽـزوة بـدر 

إػ خامتتفا ، وهل ؽـزوة متؿقـزة مــ بـغ  فؽزى كصؾا

ؽزوات افرشقل صـذ اهلل ظؾقـف وآفـف وشـؾؿ : ٕنَّ مــ 

حرضها مـ افصحابة ريض اهلل ظـفؿ متقزوا بؼقل رشقل 

)فعؾَّ اهلل اضؾـع ظـذ  اهلل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ ؾقفؿ :

 (8)فؽـؿ( ؾؼـد ؽػـرُت  : : اظؿؾقا ما صـئتؿ أهؾ بدر ؾؼال

افزظامة  ةتؼابؾ ؾقفا ادسؾؿقن بؼبقؾة ؿريش صاحب وـقّنا

افعربقة وافعتـاد وافؼـقة ، ؾفـزمفؿ ادسـؾؿقن رؽـؿ ؿؾـة 

رة فؾؿسـؾؿغ ـظددهؿ وضعػ ظتادهؿ ، ؾـسلل اهلل كص

افققم ظذ أظدائفؿ يف مشارق إرض ومغاربـا ، وؿبـؾ 

 

  .وجففاهلل  ـرم[ مـ رواية ظع بـ أا ضافب 4125] صحقح افبخاري برؿؿ( (8
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ذفؽ وحدة ـؾؿة ادسـؾؿغ ، افؾفـؿ ظجـؾ بـذفؽ آمـغ 

،  احمؿـد وآفـف وشـؾؿ تسـؾقًًم ـثـرً وصذ اهلل ظذ شقدكا 

 .واحلؿد هلل رب افعادغ

 

 غزوةبحمد اهلل اىتهت 

 ويلوها الكربى  بدرٍ 

غزوة أحدبمشوئة اهلل 
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 مراجع ومصادر البحثأهم 

يقشػ بـ ظبـداهلل  /آشتقعاب يف معرؾة إصحاب 

ــل ــدافز افؼرضب ـــ ظب ــقظؿر )ت  اب هـــ( 463، أب

،  8، ط ، إردن م، دار إظال ؼ: ظادل مرصدـحؼقـت

 هـ.8423

 أمحد بـ يقك بـ جابر افـبالذري  / أكساب إذاف 

،  : حمؿد محقـد اهلل، دار ادعـارف هـ( حتؼقؼ279)ت 

 مك.

ــة  ــة وافـفاي ــافبداي ـــ ـ/ إشؿ ـــ اظقؾ ب ــرظؿــر ب  ـث

: د.حامـد  هـ( حتؼقـؼ774)ت  ، أبقافػداء افدمشؼل

،  8أمحــد افطــاهر، دار افػجــر فؾــساث، افؼــاهرة، ط

 هـ.8424
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 ـثـرظؿـر بــ / إشـًمظقؾ بــ افؼرآن افعظقؿتػسر  

ــؼل ــداء )ت  افدمش ـــ( 774، أبقافػ ــره ،  دار افػؽ

 .هـ8418،  بروت

ظــع بـــ أمحــد بـــ شــعقد /افـبقيــة جقامــع افســرة 

ـــيس ــزم إكدف ــابـ ح ــروف ب ــق ادع ــ ، أب  حؿدـم

، دار  : ظبدافؽريؿ شامل اجلـدي هـ( حتؼقؼ456)ت 

 هـ.8424، 8وت، طافؽتب افعؾؿقة، بر

ــل   ــرة افـب ــافع إاار يف ش ــقار ومط ــدائؼ إك ح

 لـرمـــاحلضحؿد بـــ ظؿــر بحــرق ـمــ/ ؿختارـافــ

،  : حمؿد ؽسان كصـقح ظزؿـقل هـ( حتؼقؼ931)ت 

 هـ.8425،  2، طة ، جد دار ادـفاج

،  حمؿـد بــ إشـًمظقؾ افبخـاري /صحقح افبخـاري 

: افـدـتقر مصـطػك  هـ( حتؼقـؼ256)ت  أبقظبداهلل
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،  3، ط ، بـروت افقًممـة ، دار ابـ ـثـر  يب افبغادِ 

 هـ.8417

ـــ احلجــاج افؼُ  /صــحقح مســؾؿ  ــمســؾؿ ب ،  ريِش

ــغ ــؼ268)ت  أبقاحلس ـــ( حتؼق ــ ه ــماد ـ: م حؿد ؾ

 ، بروت. ، دار إحقاء افساث ظبدافباؿل

افؼقادة افعسؽرية يف ظفد افرشقل صذ اهلل ظؾقف وآفف  

، 8، ط فؼؾؿ، دار ا فؾدـتقر حمؿد افرصقد/  وشؾؿ

 هـ.8481

جؿع افزوائد ومـبع افػقائـد/ ظـع بــ أا بؽـر ـم 

ــل ــان فؾــساث 817)ت  اُلقثؿ ـــ( دار افري دار   -ه

 .هـ8417بروت،  افؽتاب افعرا، افؼاهرة 

حمؿد بـ ظبداهلل احلاـؿ  /ادستدرك ظذ افصحقحغ 

ــ ــداهلل )ت  ابقريافـقَس ــ415، أبقظب ـــ( ت :  حؼقؼـه
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ــا، ــدافؼادر ظط ــطػك ظب ــة،  مص ــب افعؾؿق دار افؽت

 هـ.8488،  8بروت، ط

،  مسـد أا ظقاكة/ يعؼقب بـ إشحاق إشػرائقـل 

: أيؿــ بــ ظـارف  هــ( حتؼقـؼ386)ت  ظقاكـة أبق

 م.8998،  8، دار ادعرؾة، بروت، ط افدمشؼل

 ، أبقظبـداهلل مسـد أمحد/ أمحد بـ حمؿد بــ حـبـؾ 

 هـ( ممشسة ؿرضبة، مك.248)ت 

قارد ذـرها يف صحقح افبخاري/ معجؿ إمؽـة اف 

،  ، دارة ادؾؽ ظبدافعزيز شعد بـ ظبداهلل بـ جـقدل

 هـ. 8489،  ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية

/ ظاتؼ بـ  معجؿ ادعامل اجلغراؾقة يف افسرة افـبقية 

، 8، ط ، مؽة ادؽرمة ، دار مؽة ؽقث افبالدي

 م.8982 -هـ 8412
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د بـ أيقب افطزاع افؽبر/ شؾقًمن بـ أمح معجؿ 

: محدي بـ  هـ( حتؼقؼ361افطزاع، أبق افؼاشؿ )ت 

،  ، ادقصؾ ، مؽتبة افعؾقم واحلؽؿ ظبدادجقد افسؾػل

 م.8983 هـ 8414، 2ط

افرمحـ بـ حمؿد بـ مؼدمة ابـ خؾدون/ ظبدُ  

،  ، ادؽتبة افتجارية افؽزى خؾدون احلرضمل

 افؼاهرة.
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 الكتاب حمتوياتفهرس 

 فحةالص املوضوع

 7 دؼدمةا

 9 وأشًمئفاصذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ ظدد ؽزوات افرشقل 

 82 صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ رشقل افافغزوات افتل ؿاتؾ ؾقفا 

 82 وااياهصذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ ظدد بعقث افـبل 

 84 شبب تسؿقة افغزوة

 85 افداؾع افرئقيس فغزوة بدر

 85 يشرشقن ؿاؾؾة ؿرظدد افرجال افذيـ َي 

 86 رشقن افؼاؾؾة مشاهر ؿريش افذيـ َي 

 86 ؿاؾؾة ؿريش تتؽقن مـ أفػ بعر

 87 ؿؾفا ؿاؾؾة ؿريشإمقال افتل حَت  مؼدار

 87 ر راحؾتل ادسؾؿغعَ أبق شػقان ُيػتت بَ 

 88 ا صاهده ببدرِدي بـ ظؿرو ظـ مأبق شػقان يسلل َم 

 89 ؿدرات أا شػقان آشتطالظقة

 89 ظؿرو افغػاري يستـػر ؿريًشا َضْؿَضؿ بـ
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 فحةالص املوضوع

 21 رؤيا ظاتؽة بـت ظبدادطؾب

 21 فؼاؾؾة ؿريش افرشقل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ خروج

 28 بسبس بـ ظؿرو رجؾ آشتطالع

 28 يف أي  يقم وؿعت مقؿعة بدر؟

 28 بـ أم َمؽتقم ايستخؾػ صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ افرشقل 

 22 ادـقرة ديـةفبابة أمًرا ظذ اد قأب

 22 ظدد جقش ادسؾؿغ يف بدر

 23 ظدد أهؾ بدٍر مـ ادفاجريـ

 23 ظدد أهؾ بدٍر مـ اخلزرج

 23 ظدد أهؾ بدٍر مـ إوس

 24 شبب ـثرة اخلزرج مؼاركة بإوس

 25 يف تلخره ظـ حضقر بدرريض اهلل ظـف ظذر ظثًمن بـ ظػان 

 26 تلخره ظـ حضقر بدريف ريض اهلل ظـف ظذر ضؾحة بـ ظبقداهلل 

 26 يف تلخره ظـ حضقر بدرريض اهلل ظـف ظذر شعقد بـ زيد 

 26 ب ادسؾؿغ يف ؽزوة بدرائرـ
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 فحةالص املوضوع

 28 يتعاؿب مجال مع صحابقغ صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ افرشقل 

 28  راـقبمـ تعاؿب اد ةس ادستػادوافدر

 31 ب أثـاء خروجفؿ فبدرائرـأمثؾة فتعاؿب افصحابة ظذ اف

 38 يلمر بؼطع أجراس اإلبؾصذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ افرشقل 

 38 خصقصقة افصحابة افذيـ حرضوا بدًرا

 32 مصر ؿاؾؾة ؿريش

 33 ؿصة أمقَّة بـ َخَؾػ مع ُظؼبة بـ أا ُمَعقط

 33 خروج أمقَّة بـ َخَؾػ مع جقش ؿريش

ى فبدرٍ  شبب ظدم خروج ُحَقيطِب بـ ظبد  35 افُعزَّ

 35 ؿريشب مل خيرج مع جقش أبق ُل

 36 ظدد جقش ؿريش يف بدر

 36 بطقن ؿبقؾة ؿريش ادشارـة يف ؽزوة بدر

 37 وصػ افؼرآن افؽريؿ جلقش ؿريش

 37 ب ؿريش يف ؽزوة بدرائرـ

 38 : فقطعؿقا جقش ؿريش اء ؿريش يـحرون اإلبؾـزظؿ
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 فحةالص املوضوع

 39 مقؿػ بـل زهرة مـ اخلروج مع جقش ؿريش

 41 ـ ضريؼبـق زهرة يرجعقن م

 41 يستعرض جقشف صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ افرشقل 

 48  فصغر شـفؿ ةصحابافيرد صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ افرشقل 

 42 افصحاا افذي اكؽرس يف افطريؼ

 44 يعؾؿ بـجاِة ؿاؾؾة ؿريشصذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ افرشقل 

 45 ريشيف فؼاء جقش ؿريض اهلل ظـف رأي ادؼداد بـ إشقد 

 46 رأي ؿادة ادفاجريـ يف فؼاء جقش ؿريش

 47 يف فؼاء جقش ؿريشريض اهلل ظـف رأي شعد بـ معاذ 

 49 افرشقل وافصديؼ يستؽشػان مقؿع وظدد جقش ؿريش

 51 أخبار ؿريش يستطؾعيرشؾ صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ افرشقل 

 58 يتحاور مع ؽالمل ؿريشصذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ افرشقل 

 53 افؼرآن يصقر مقاضـ جقش ادسؾؿغ وجقش ؿريش

 53 فؾؿعؾقمات  بعد مجعفصذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ ع افرشقل قصـ

 54 يقل مقؿع جقش ادسؾؿغريض اهلل ظـف احلَُباب بـ ادـذر 
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 فحةالص املوضوع

 55 يؿؾ فقاء بدرريض اهلل ظـف ؿر مصعب بـ ظُ 

 55 قف وآفف وشؾؿ صذ اهلل ظؾافرشقل  رايةظع بـ أا ضافب يؿؾ 

 56 حامؾ راية إكصار يقم بدر

 56 أمر ادشاة يقم بدر

 57 م جقش ؿريش دؿ ظـدصذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ ؿقل افرشقُل 

 57 ُظتبة بـ ربقعة ُيشر ظذ جقش ؿريش

 58 ُظَؿَر بـ وهب اجلَُؿِحل يستطؾع جقش ادسؾؿغ

 59 اجلَُؿِحل رٍ ـقش ؿريش بعد شًمظفؿ دؼقفة ُظؿَ ردة ؾعؾ جق

 61 أول ظؿٍؾ ظؿؾف ادسؾؿقن بعد رؤية جقش ؿريش

 68 عريش افيؼسح بـاء ريض اهلل ظـف شعد بـ معاذ 

 62 صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ صلن ظريش رشقل اهلل

 63 فؾقؾة بدرريض اهلل ظـف وصػ اإلمام ظع بـ أا ضافب 

 63 رؤيا افـبل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ فقؾة بدر

 64 أثر رؤيا افـبل صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ ظذ أصحابف

 67 إشؾقب ادبتؽر يقم بدٍر يف مؼاتؾة جقش ؿريش

 68 وصػ افؼرآن ٕشؾقب افؼتال يقم بدرٍ 
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 فحةالص املوضوع

 69 وصػ ادمرخ ابـ خؾدون أشؾقب ؿتال افصحابة

 78 فؾرماة يقم بدرٍ صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ أمر افرشقل 

ة ؿصة َشقاد بـ  78  صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿمع افرشقل  ؽِزيَّ

ة  73 ريض اهلل ظـف افدروس ادستػادة مـ ؿصة شقاد بـ ؽِزيَّ

 74 وصػ افؼرآن فتحريض افرشقل جلقشف ظذ افؼتال يقم بدر

 75 بداية افؼتال يف ؽزوة بدر

 75 ادبارزون افثالثة مـ افؽػار وادسؾؿغ

 76 رزيــقػقة ادبارزة ومصر ادبا

 76 مصر ُظبقدة بـ احلارث ريض اهلل ظـف

ل َؿتِقٍؾ فؾؿسؾؿغ يقم بدرٍ   77 أوَّ

 78 أول صفقد مـ إكصار يقم بدرٍ 

 78 اشتشفاد حارثة بـ ُااؿة ريض اهلل ظـف

 79 ؿصة ؿتؾ أا افبخسي بـ هشام

 88 ام إكصاري يقم بدرـؿصة ُظَؿر بـ احلُؿَ 

 84 ُيباذ افؼتاَل بـػسفوآفف وشؾؿ  صذ اهلل ظؾقفافرشقُل 
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 فحةالص املوضوع

 84 ُيعؾ ُؿ كػسف يقم بدرريض اهلل ظـف ادطؾب  محزة بـ ظبد

س افؼتال يقم بدرصذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ افرشقل   85 ُيؿ 

 86 يـؼطع شقػف يقم بدرٍ ريض اهلل ظـف ُظؽاصة بـ حمصـ 

 86 وشؾؿصذ اهلل ظؾقف وآفف  ؿصة أم حارثة بـ ُااؿة مع افرشقل

 87 اشتشفاد شعد بـ خقثؿة بـ احلارث ريض اهلل ظـف

 89 ؿصة ُظَؿر بـ أا وؿَّاص ريض اهلل ظـف يقم بدرٍ 

 98 حضقر ادالئؽة ؽزوة بدر مع ادسؾؿغ

 92 حضقر جزيؾ ظؾقف افسالم فغزوة بدر

 93 صعقر افصحابة بقجقد ادالئؽة وؿتاُلؿ معفؿ يقم بدر

 94 أااهؿ يقم بدرٍ ظدد ؿتذ ادؼـغ و

 94 ظدد ؿتذ ادسؾؿغ يقم بدرٍ 

 94 يف أاى ؽزوة بدرٍ ريض اهلل ظـف ادطؾب  افعباس بـ ظبد

ف افعبَّاسصذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ افـبل   96 يْسَفر ٕكِِغ ظؿ 

 97 مصُر أاى بدر

 97 أية افؽريؿة افتل كزفت يف أَاى بدرٍ 
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 فحةالص املوضوع

 98  مؼدار افػديِة ٕاى بدرٍ 

بِقع  98 ؾداء أا افعاص بـ افرَّ

 812 ريض اهلل ظـف ادطؾب ؾداء افعباس بـ ظبد

 813 صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ أاى بدٍر مـ أوٓد أظًمم افرشقل

 813 بؼتؾفًم صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿإشران افؾذان أمر افرشقل 

 814 ؿتؾ افـَّرْض بـ احلارث وُظؼبة بـ أا ُمَعقط

 815 ريض اهلل ظـف ؿتقؾة بـت احلارث ترثل افـرض بـ احلارث

 817 ُيرشؾ مبًؼا ٕهؾ ادديـة بـك ادسؾؿغ افرشقل

 818  صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿظذ كاؿة افرشقل  زيد بـ حارثة

وَحاء  818 افصحابة يستؼبؾقن افرشقل يف مـطؼة افرَّ

 819  ظؾقف وآفف وشؾؿصذ اهلل ر فؾرشقلضاشتؼبال ُأَشقُد بـ احل

 881 صعر أا جفؾ يقم بدر ؿبقؾ مؼتؾف

 881 َمكع افطاؽقة أا جفؾ

 882 يؼطع رأس ظدو اهلل أا جفؾريض اهلل ظـف بـ مسعقد ظبداهلل 

 883 ؿصُة مؼتؾ ُأَمقَّة بـ َخَؾٍػ يقم بدر

 884 يؼتؾ ظدو اهلل ُأَمقَّة بـ َخَؾٍػ ريض اهلل ظـف بالل 
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 فحةالص املوضوع

 885 يؼقؿ ببدر بعد اكتفاء ادعرـة ظؾقف وآفف وشؾؿ صذ اهللافـبل 

 886 تذؼافمع جثث صذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ تعامؾ افرشقل 

  اع إمقاِت ـشؿ
ِ
 887 ـالَم إحقاء

 889 يرى ُجثَّة وافده ُتسحب مع ادؼـغريض اهلل ظـف  أبق حذيػة

 821 يصػ أحداث بدر بؼصقدة صعريةريض اهلل ظـف حسان 

 828 يرحؾ مـ بدٍر فقؾة آثـغصذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ افرشقل 

 828  اىإادديـة ؿبؾ  يصؾصذ اهلل ظؾقف وآفف وشؾؿ افرشقل 

 822 ادـقرة بإاى ؾقر وصقفف ادديـة صـع افرشقل

يف  صذ اهلل ظؾقـف وآفـف وشـؾؿَظِؿؾ افصحابة بقصقة افرشقل 

 إاى

822 

 826 َؿر بـ هشامظزيز بـ ظُ  ؿصة أا

ل أشر مـ أاى بدرٍ   827 ؾدية أوَّ

 827 مصر إشر ُشَفقؾ بـ ظؿرو )خطقب افعرب(

 832 بـ َأْصَقؿ ظـ ؽزوة بدرٍ  حديث َؿَباِث 

 834 خامتة افؽتاب

 836 أهؿ مراجع ومصادر افبحث

 848 حتقيات افؽتابـؾفرس م
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